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PREFÁCIO

Desde muito cedo busquei a escrita como uma base de reflexão
sobre as evoluções que decorrem no mundo, de uma forma específica
para cada povo assim como para cada individuo.
Estando certa de que não obstante vivermos num mundo cada vez
mais globalizado, onde as fronteiras físicas são rompidas pela rápida
circulação de pessoas e informações, somos portadores de culturas e,
por essa razão, os nossos juízos de valores dão-nos percepções
diferentes sobre o bem e o mal.
Ao partilhar o produto da minha imaginação através da escrita não
vislumbro disponibilizar aos leitores apenas um recurso de
entretenimento. Procuro ir mais além. Busco despertar em cada leitor
a percepção sobre o resultado das nossas atitudes e acções tanto ao
nível do relacionamento micro como macro em diversos espaços
sociais. Desafio a cada um que percorre as páginas da minha
imaginação a se identificarem com os personagens e se questionarem
sobre o rigor que a vida exige de cada um de nós como forma de
manter a coesão social.
Essa ficção, que vos apresento, é composta de cinco histórias,
realçando a incompreensão do sentido do amor que faz existir muitos
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casais “errados”, confundidos entre o destino e as regras sociais. Essa
novela está recheada de emoções e sensações fortes, muito próximas
da realidade vivida e vivenciada por cada um de nós.
Sabendo que a literatura é a base de aprendizagem, de consolidação
e propagação dos valores civismo, da honestidade, do respeito ao
próximo.
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HISTÓRIA 1 :
A dor do amor

Sentado no sofá da sala, com os olhos meio-abertos, esperando que
algo interessante passasse na TV, quando, escutei a voz da minha
estrela preferida. Só sei que quando ela descrevia com quem ela
gostava passar o resto de sua vida, eu me sentia a pessoa certa para
ela. Tudo que queria era dizer-lhe que sou eu, o homem que ela
procura, mesmo se ainda não era, me poderia o tornar. Quem me
dera, eu um fã ter a minha estrela preferida como minha esposa. A
hora me chamava porque tinha encontro marcado num bar com os
meus amigos.
Cheguei primeiro, os outros estavam atrasados, ia-me sentar
quando me embati com um desconhecido que trazia duas taças de
vinho caindo assim sobre mim. Ele pediu-me desculpas, insistindo em
me oferecer uma bebida, mas recusei por não ter lógica. Ele
apresentou-se a mim sendo Jack e se foi embora.
Pedi uma bebida ao vendedor por minha conta, aguardava
serenamente observando a minha volta, quando me deparei com a
minha estrela preferida no sofá dos VIP com os seus amigos na maior
diversão. Nessa hora o meu coração parou para mudar de ritmo, a
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respiração diminuiu, todo meu corpo paralisou-se, senti arrepios
dolorosos emitidos do meu coração que reganhava a força. Tive que
me esforçar para desviar o olhar da criatura mais bela que os meus
olhos já viram assim tão perto de mim. Fiquei atordoado, não
conseguia mais ficar sentado, pensei que seria um sinal, a minha única
chance de tentar a minha sorte.
Não sei de onde me veio à coragem e dirigi-me em direção a ela, os
guarda-costas interceptaram-me mas o Jack autorizou que eu lhes
aproximasse e, foi aí que percebi o Jack com as duas taças de vinho
cuja uma era para ela. Ele perguntou-me :
— Decidiste aceitar o meu convite ?
— Pois ! Estava me aborrecendo ali sozinho então pensei em me
juntar a vocês. Em todo caso é sempre bom fazer novas amizades.
Eu sei que menti, confesso que me receei da verdade. Ele
apresentou-me aos seus amigos, e quando ele ia apresentar-me a
Daya, eu tremi de medo e rezei para que ele não dissesse que eram
namorados. Felizmente não ! Eram simplesmente amigos de longa
data, eu não resisti em lhe falar :
— Sou teu fã, a tua voz é mais suave que já ouvi em toda minha
vida e anima o meu coração quando me sinto só.
— É o lisonjeio mais belo e sincero que já ouvi em toda minha vida.
Eu não falei tudo que tinha para lhe falar, porque me senti
intimidado com os outros que estavam por perto. Mas me sentia
calmo, pois já dei o primeiro passo, e agora em diante seria mais fácil
marcar um segundo encontro porque já nos conhecíamos e, melhor
ainda, ela foi gentil comigo. E eu vi que tudo dependia de mim e da
minha capacidade em conquistar o seu coração.
Os meus amigos chegaram, e eu tinha que ir ao encontro. Despedime primeiramente do Jack. E a Daya, eu disse num tom ligeiro :
— Tchau estrela !
— Tchau príncipe ! Respondeu ela sorrindo, sempre simpática.
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Todos perceberam do meu interesse por ela, o Jack sentiu pena de
mim e tentou ajudar-me advogando a meu favor :
— Daya, ele é gentil, tenho certeza que ele tem muito ainda a te
falar, dá-lhe essa alegria.
— Todos nessa sala querem a mesma alegria e eu sou uma só.
— Mas eu estou a pedir por ele, por ser meu amigo contrário dos
outros que estão cá, gostei da sua pessoa. Faz isso por mim ?
— O que terei em troca desse favor ?
— Tu sabes que nunca te decepciono.
Os meus amigos ficaram furiosos comigo por eu não lhes ter
apresentado a malta VIP. Mas de repente viram chegar a Daya que me
lançou um olhar intenso, como os meus olhos não saiam dela o meu
coração quase desfaleceu, mas fiquei felicíssimo. E ouvi em seguida a
sua voz acompanhada do sorriso mais lindo que eu já vira e que me
encantava, e agora tudo dela me encantava.
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