
As pessoas boas estão fadadas à pobreza

As  pessoas  boas  estão  fadadas  à  pobreza.  Não  todas,  é  claro,  há  alguns  sortudos.  Mas  estas 
exceções, pelo que vejo, são casos de sorte mesmo. As pessoas boas, contudo, estão geralmente fadadas à 
pobreza. E isto porque as pessoas boas sabem que o objetivo final do trabalho não é ganhar dinheiro. E 
mais inda, as pessoas boas sabem – pasmem – que o dinheiro compra felicidade. Sim, foi isso mesmo que 
você leu. Mas elas sabem também de uma coisa mais importante: que a felicidade pode ser comprada, mas 
também pode ser produzida. Então, estas sábias pessoas percebem que é muito mais “barato” produzir 
felicidade do que comprá-la. Pois quem compra paga o preço do mercado, e quem produz “paga” o preço 
de custo. Logo, o que as pessoas boas têm de especial é que elas não trabalham para ganhar dinheiro e 
com o dinheiro comprar felicidade, elas trabalham sim para produzir felicidade. E a felicidade é o que no 
fim das contas todo mundo quer. Só mudam os nomes que damos para ela. 

Mas porque estas pessoas que eu estou chamando de boas são boas? Talvez porque são mais 
felizes? Não, não é por isto. Elas são boas porque tem mais uma coisa que elas sabem: elas sabem que não 
se pode produzir felicidade para si mesmo, só se produz felicidade para o outro! É por isso que o dinheiro 
pode comprar felicidade, porque ele tem o poder de forçar o outro a trabalhar pela sua felicidade. Se não 
fosse assim, não existiria dinheiro, não existiria trabalho, não existiria nem sociedade e nem civilização. A 
humanidade seria como uma floresta: cheia de belas árvores, auto-suficientes e se relacionando entre si 
apenas na competição pelos  nutrientes da terra e pela luz  do sol.  Se fôssemos capazes de produzir  a 
própria felicidade seríamos felizes vegetais. Estaríamos fazendo nossa foto-síntese. Mas não é assim, e as 
pessoas boas sabem disso. 

Uma vez que sabem que é uma perda de tempo trabalhar para comprar felicidade - e que podem 
produzir a felicidade do outro, mas não a própria - as pessoas boas são boas porque elas não entram no 
jogo  do  “cada-um-compra-a-sua-felicidade-pelo-alto-preço-do-individualismo”.  A  bondade  das  pessoas 
boas está no fato de que elas são as que tomam a iniciativa de quebrar este ciclo vicioso. Elas não esperam 
que alguém saia do seu “ciclo individualista” e lhes faça feliz para então saírem do próprio “ciclo” e retribuir 
a gentileza. Não, as pessoas boas são as que pagam o preço de exercer a primeira gentileza, apesar do risco 
de não serem retribuídas. É por isso que as boas pessoas estão fadadas à pobreza, porque enquanto o 
mundo está investindo tudo na máxima produtividade do seu trabalho (para ganhar mais dinheiro e poder 
pagar por uma felicidade que está ficando cada vez mais cara), as pessoas boas estão perdendo o seu 
tempo DANDO felicidade! 

Percebeu  agora  que  as  pessoas  boas  estão  fadadas  à  pobreza?  Triste  ironia:  são  elas  as  que 
entenderam  a  “macro-economia”  da  felicidade,  e  consequentemente  acabam  se  tornando 
economicamente pobres. E aqui está a razão desta inevitável pobreza: as pessoas boas não são eficientes 
para si mesmas. Elas chegam atrasadas no trabalho porque dão atenção para as pessoas em casa. Elas 
tiram notas baixas na escola porque na hora em que deveriam estar estudando estão divertido os amigos. 
Elas  são  péssimas  administradoras  do  próprio  dinheiro,  porque  elas  dão  presentes  (para  si  e  para  os 
outros), elas pagam o nosso almoço, elas emprestam mesmo quando sabem que não vão receber de volta. 
Elas  nunca  são  promovidas,  porque  não  sobem  em  cima  dos  colegas.  Nunca  alcançam  o  título  de 
doutores(as), porque dão valor às opiniões dos outros. E nunca ficam ricas, porque sabem que a maior 
riqueza é poder fazer uma pessoa feliz.


