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INTRODUÇÃO
A vida de cada indivíduo segundo seu plano e sua intenção
de viver segue cheia de percalços e entraves que se mostram
diante dele e tentam de toda maneira desmontar sonhos e acabar com planos e são traçados no decorrer de sua vivência.
Na alquimia da vida alguns recorrem a verdades eu não completam sonhos outros a coisas fantásticas que só dão certo nos
filmes de Harry Potter, já o que faz com que fiquemos de pé e
entendamos o porquê de as coisas acontecerem de tal forma que
precisamos olhar e analisar os objetivos que estão dispôs diante
de nossos olhos.
Ao Rei Davi foi deixado somente lembranças de vivências
perfeitas que estavam junto de suas esposas e filhos e a sua herança patrimonial foi também destruída pois, ali havia somente
escombros e fumaça que levantava em meio as labaredas de fogo
que perpassavam seu olhar e seu coração.
E diante de tal cena de destruição é que se refez Davi para
atingir seu objetivo de conquista e também de refazer tudo aquilo que havia recebido das mãos de Deus e assim se fez para ser
glorificado e exaltado aquele que tudo criou e depositou nos
seus discípulos confiança de guerreiros para construir sua história e vida e de vitória.
Assim diz as escrituras:
1 Samuel 30:1-6
“Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul, e
Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham queimado a fogo.

E tinham levado cativas as mulheres, e todos os que estavam
nela, tanto pequenos como grandes; a ninguém, porém, mataram,
tão-somente os levaram consigo, e foram o seu caminho.
E Davi e os seus homens chegaram à cidade e eis que estava
queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham
sido levados cativos.
Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz,
e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar.
Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas; Ainoã, a jizreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita.
E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um
por causa dos seus filhos e das suas filhas; todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus”.
Esse pequeno momento em que me refiro ao Rei Davi que
dentro da história cristã teve muita importância e hoje é referência aos cristãos como força e perseverança no senhor Deus
é que me permito relacionar o meu personagem que depois de
conquistar algo que é tão importante ao ser humano que é sua
família e sua identidade de ser vivente deixa acabar de forma
catastrófica logo depois de perder sua filha em uma pequena
viagem a metrópole paulista.
A vida desse homem tão bem-sucedido e cheio de alegrias
se destrói de forma imparcial e entre lágrimas e pensamentos
obscuros vai nosso personagem cheio de incertezas buscar respostas a sua vida que se desfaz entre uma praça e outra.
O homem que ainda jovem ao embrenhar naquela selva de
pedra perde algo que é de suma importância para a vida que é
sua identidade seu nome já não tem mais relação com sua vida,
seu passado já não encontra histórias de relacionamentos e ale-

grias vividos junto a sua família e agora nosso herói recorre as
latas de lixo para saciar sua fome de comida e de justiça. Ainda
mais vivendo entre moradores de rua e indigentes que se amontoam e se ajuntam ao redor de uma garrafa de cachaça para celebrar a inconstância de viver.
Hoje eles cantam as alegrias das pequenas conquistas e amanhã choram a verdade das ruas violentas. Infelizmente aqueles
que não encontram abrigo não são vistos pelos olhos da justiça
que está cega de justiça humana.
Assim encontramos relevância na nossa história que vem
carregada de emoção e crítica social traçando um caminho de
humanização aos seus personagens e deixando em nossos corações verdades e pensamentos que nos fazem acreditar que nossa
força vem de Deus e nossos dias são cercados de lutas que enfrentamos e vencemos sem esmorecer. Então caro leitor aprecie
e entenda que nas palavras de um escritor seja ele romântico,
dramático ou moderno você encontra aquilo que te dá refrigério ao coração e exercita sua mente em sonhos e realidades que
estão esquecidas com o tempo.

Felicidade em tons coloridos

A

s lembranças que tenho de minha pobre e sofrida vida me
remetem a maior de todas as minhas provações e foi, com
certeza, a maior luta de encontros e desencontros relacionados à
busca de minha filha que desapareceu em São Paulo em segundos e é aí que começa minha história.
Ainda me lembro de minha rotina diária de levantar bem
cedo e me dirigir até a escola que estudava e lá encontrar meu
grande amigo Lindolfo que me encarregava de lembrar sempre
de nosso compromisso de um dia se formar e conquistar a tão
sonhada família perfeita, que sempre recorria a minha mente e
se fazia presente em meus pensamentos.
Passava os anos e minha vida começava a tomar forma quando conheci uma linda jovem que, no alto dos seus dezoito anos,
encantou-me. E entre sorrisos faceiros começou a me envolver
e depois de alguns anos de namoro começamos a planejar nosso
futuro, ela linda e perfeccionista começa a desenhar os que seriam para mim, os dias mais difíceis de minha vida.
E foi assim que juntos subimos ao altar da capelinha de nossa
cidade, que estava toda enfeitada com flores brancas nos corredores e velas enormes que iluminavam aquele que foi o momento mais feliz de realizações ímpares, pois naquela noite teria em
meu leito aquela linda flor que seria minha mulher para sempre.
Anos adiante recebo um presente especialíssimo que veio em
um domingo de manhã, ao levantar da cama vi bem próximo à
ela uma caixa com um laço vermelho e um recado escrito a mão
que dizia: “Abra e veja a surpresa que tem dentro!”. Entre incer-
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tezas e muita curiosidade vejo um par de sapatos de bebê escrito
em letras grandes: “Papai, estou chegando!”, então vi brotar dentro de mim uma semente de amor intenso que, a cada dia, fazia
meu peito explodir de emoção e alegria.
Foram nove meses de intensa espera e comoção que fez com
que este homem se transformasse completamente. E quando
saiu do centro cirúrgico aquela enfermeira dizendo que era uma
menina, saiu de dentro de mim uma intensa felicidade e somente penso em dizer que te amarei sempre que tiver forças.
A vida vai indo bem e a cada ano minha filha começa a ganhar formas de menina esperta e faceira como a mãe que, com
certeza, recebia de sua formosura os traços verdadeiros de uma
grande paixão que era destinada para ela sem restrições e faziam
daquela menina a figura perfeita de amor e paixão que sempre
preenchiam meus pensamentos.
Foi quando decidi fazer uma viagem até São Paulo para ver
os grandes prédios, arquiteturas, parques e praças importantes
da história do povo paulista. Minha esposa, sempre cuidadosa,
cuida para que aquela viagem seja a mais perfeita possível para
que eu realize meu sonho de criança que começou lá na minha
infância e agora estava bem próximo de se realizar.
A alegria de viver é que se dá aos homens que conseguem,
ao longo de suas vidas, encontrar beleza e alegria naquilo deixado pelo próprio homem e construído com suas mãos para toda
eternidade.
Começa o fim de semana tão esperado e quilômetro após
quilômetro minha ansiedade ia se acalmando, pois diante de
meus olhos ia se fazendo verdade a conquista do paraíso.
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