
A breve vida de 

um mero cogumelo

Um relato de esperança, de tragédia 
e de esperança, de novo



Primeiro dia na vida: surge um cogumelo. Inocente, 
nada sabe sobre seu futuro. O que fará? Que 

contribuição dará para a humanidade? O que é um 
ditongo crescente?



Segundo dia. Ele continua fazendo sua parte, ou seja, crescendo. Ele sabe 
que é apenas mais um representante da espécie fungustus inutilus (será 

verdade? Verifique no Google ou na Wikipédia, tu, ò grande sábio da 
Internet) e que sua existência será breve, porém inútil.



Terceiro dia: nada mudou. Ao seu redor a mesma grama, a 
mesma tela, o mesmo cara que vem fotografá-lo no fim de 

tarde. “Qual será o sentido da vida?” é seu pensamento 
corrente, embora saiba que não tem cérebro, nem mente, 

nem facebook, nem sapatênis.



Quarto dia. As coisas parecem meio monótonas nesse pedaço de terra. “Que futuro 
o destino me reserva?”, pensa o cogumelo. Mergulhado em pensamentos 

profundos, ele conclui: “sou como a poesia, o talo do brócolis e a cordinha do 
provolone. Todos inúteis”. 



Quinto dia: a realidade é cruel. Ninguém saberia dizer quanto tempo o 
cogumelo ainda viveria. Tampouco ninguém poderia prever que uma bicuda 
desastrada do fotógrafo poria fim à vida do pobre. Lá jaz ele, arrancado de 

sua fundação confortável, desajeitadamente largado em um gramado 
anônimo, fadado a apodrecer rapidamente.



Mas, a natureza é poderosa. O ciclo da vida é inexorável. Bastou um cogumelo ter sua 
vida ceifada por um dedão incauto para que logo em seguida outro surja (não um 
dedão, mas um cogumelo), altivo, forte, resoluto, o rei de sua própria porção de 

grama, disposto a tornar sua existência algo muito além de um reles ciclo básico de 
cinco dias. Atenção mundo – mudanças sérias o aguardam! Da perspectiva do novo 

cogumelo, muito em breve ele passará a rodar ao seu redor!



É o fim. É o momento de cravar uma frase curta, mas cheia de 
significado, que resuma toda a experiência recém passada. Vamos lá: “se 

a aparência realmente importasse, a Gisele Bunchen seria milionária”.


