UMA QUESTÃO DE MACACOS
Tema 46 

O senhor Robinson chegou em casa arrasado, com um enorme macaco sentado comodamente num dos seus ombros. A senhora Robinson ficou muito preocupada ao ver o marido em semelhante estado.
 “ - Que houve, querido?”, perguntou-lhe afetuosamente. “- Por que tens esse aspecto tão cansado e deprimido?”
"- Para dizer a verdade”, repondeu ele, a  tua mãe é a causa deste aborrecimento. Limitei-me a pedir para vê-la e logo irrompeu em intermináveis insultos contra mim. Ela e o resto da família. Tiago e Dora são a mesma coisa. Estão sempre contra mim. Dizem que nunca deverias ter casado comigo. A tua mãe diz que ela e teu pai bem suspeitavam do que iria suceder...”
“- Tolices, querido!”, interrompeu a esposa, tranqüilizando-o. “- És o melhor dos maridos... Não faças caso! Eu logo vou lhes dizer como é, logo que me encontre com eles. Vai ficar tudo bem. Não te preocupes. Senta-te aqui e serena. Vamos lá, deixa que eu te tire esse enorme macaco de cima dos ombros.”
Imediatamente lhe tirou o macaco e pô-lo sobre os seus ombros. O que fez com que o senhor Robinson se sentisse aliviado. Serenado e de novo feliz, decidiu ir ao clube jogar cartas, ver os amigos e se divertir um pouco.
Pouco depois chegou do colégio o filho, Frank. Também ele trazia em cima dos ombros um pequeno macaco.
“- Querido!”, exclamou a mãe com ansiedade, “- Que aconteceu hoje na escola?”

“- Estou farto, mamã: A professora ralhou comigo por algo que eu não fiz. Chamou-me descarado, manhoso e mau exemplo para todos os colegas.”

“- Como se atreveu a dizer-te estas coisas? Deixa isso a meu cargo! Irei vê-la amanhã de manhã, no primeiro tempo de aula. Por agora, esquece! Vai divertir-te com os teus amigos, que eu chamo por ti quando o chá estiver pronto!”
Mal a senhora Robinson lhe tirou o macaco dos ombros, logo Frank esqueceu o acontecido na escola e foi, contente, brincar com os amigos.
Pouco tempo depois, chegou Ângela em casa. Estivera numa festa de aniversário de uma amiga, que, pelo seu aspecto, não deveria ter corrido muito bem. Também ela trazia um pequeno macaco sobre os ombros, e a mãe logo viu que tinha chorado.
“- Que houve, querida? A festa não foi bonita?”
“- Foi horrível, mamã. Algumas moças insultaram-me, disseram que eu era uma menina minada. Não posso com elas!”
“- Não faças caso, querida. Dize-me quem foram essas antipáticas e eu me encarrego de dizer aos pais o que elas estão fazendo! Agora, muda de roupa e vá jogar. Mal esteja pronto o chá, eu mando chamar por ti. Vamos, deixa que te tire esse macaco de cima dos ombros.”
Era assim a senhora Robinson. Uma mulher muito amável e muito querida. Tinha inúmeras amigas, que a visitavam a cada passo. Escutava-as todas com simpatia, assumindo os problemas de cada uma. Mostrava-se preocupada quando via macacos sobre os ombros das pessoas. As amigas iam-se embora com uma enorme sensação de alívio por terem encontrado quem as escutasse com simpatia e um lugar em que podiam deixar tranquilamente os seus macacos.
Não obstante, passado algum tempo, a senhora Robinson também se sentiu cansada. Via-se bem que já não era a mulher que costumava ser. Parecia preocupada com alguma coisa... Perdera o gosto pela vida e até parecia incapaz de fazer frente aos seus deveres de esposa e mãe. Agora, lamentava-se com freqüência e resmungava de maneira muito estranha. De tal modo que começava a preocupar a família e as pessoas das suas relações.
Um dia, uma amiga fiel chamou-a a parte e falou-lhe deste modo:
“- Sandra, estou notando ultimamente, que pareces deprimida! É claro que sabes, do que se trata, não é verdade?”
“- De fato, Gladys, não me sinto segura. Na verdade nunca me senti como agora. Suponho que estou um pouco cansada. Tenho andado angustiada, como sabes...”
“- Claro que estás! O teu problema são todos esses macacos que tens tirado de cima dos ombros dos outros e posto em cima dos teus! E tu és a única que pode fazer alguma coisa no caso. O remédio está nas tuas mãos. Manda passear esses macacos! Não são teus!  Por quê carregar o que é dos outros. Desfaz-te deles!”
“- Será isto mesmo?” disse pensativa a senhora Robinson.
“Tens toda a razão. Realmente não me pertencem, concordo contigo. De fato, devo deixá-los de lado.”
Foi uma questão de dias. A senhora Robinson voltou a ser ela própria. Com os macacos regressados aos seus donos, ela sentiu novas energias. Voltou a ser capaz de ajudar a família e as pessoas de suas relações.
*****

Mensagem da parábola: - A senhora Robinson ajudava genuinamente as pessoas? - Assumia seus problemas mas não os ajudava a ajudarem-se. Mantinha os outros na dependência dela, não lhes dando oportunidade de se desenvolverem e aceitarem a responsabilidade das suas vidas. No final, sentiu-se esmagada, explorada e ressentida. Qual era seu maior interesse, ajudar os outros, ou favorecer sua auto-imagem? Seria possessividade? Seria perfeccionismo?
Por que às vezes sentimos desagrado, irritação ou ressentimento daqueles que procuramos ajudar?
Há diferença entre ajuda genuína e manipulação! Que motivos se escondem por trás da ajuda aos nossos familiares?!
- Qual é o modo mais eficaz de ajudar os outros?
Amar as pessoas como elas são, aceitá-las sem condições, respeitar-lhes a liberdade, aceitar o conflito e a confrontação como fazendo parte da vida, deixar que as pessoas sintam os problemas, não tornando as coisas demasiado fáceis, conseguir que as pessoas aprendam com os seus próprios equívocos, exprimir honestamente os próprios sentimentos e não forçar as expectativas a respeito dos outros, não ajudar puramente por sentimento de dever, se não temos capacidade para o fazer, não esperar correspondência dos demais. Ajudar os outros a ajudarem-se a si mesmos, estar disponível sem ser obstáculos. Não fazer com que as pessoas se sintam obrigadas, recusar-se a transportar os macacos dos outros quando não se tem ombros para isso. 
(UMA QUESTÃO DE MACACOS E OUTRAS PARÁBOLAS, de Pedro Ribes, Edições Paulistas)


