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         PERDER E GANHAR 
 

 
Quem perde sabe o que perde, 

Quem ganha não sabe o que acha, 

Já dizia um velho ditado 

Valem mais os amigos 

Que dinheiro em caixa. 

 

Muito se tem falado sobre perder e ganhar 

Quem perde a desgraça alcança 

Quem ganha se diz bem-aventurança, 

Mas tudo é questão de se aceitar. 

 

Se aceita a derrota, 

Que ao orgulho desterra, 

Se vence veloz a flecha a rota, 

Acha a vitória e destrona a guerra. 

 

Flui ao terreno se a fronde balança, 

Perde a razão e o egoísmo impera; 

Ganha a inocência, a verdade avança, 

A luz se apaga, quem perde a esperança. 

 
De ganhos e perdas herdamos glórias e misérias, 

Quem perde derrotado sai da luta 

Quem ganha, ascende à glória após a labuta 

 Perdendo muito se tem ganhado, 
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Quando por caminhos incertos 

Se troca o certo pelo errado, 

E a vida assim não passa folgado. 

Se no certo se perde, 

O que se ganha com o errado, 

 

Mas veio certo homem que falou 

Perdendo sua vida 

Certamente Ele ganhou. 

 

E quem pensar que nesta vida só se pode ganhar 

Muito distante está da perfeição, 

E o que parece perda na ilusão 

Se transforma em ganho de compensação. 

 

Saber ganhar 

Saber perder, 

A quem pode interessar 

Esse dúbio saber? 

 

E assim para encerrar 

Esta dupla interpretação 

Tanto Ganhar como Perder 

São Fases de uma mesma Evolução. 

 

                                                 Cornélio Pires 

 
 


