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-No início de sua fase adulta, ZéPERGUNTAS, ao aprofundar suas observações,
descobre segredos, acôrdos e afins, que vão dando uma visão do porquê(?) de ser
de algumas pessoas ao seu redor.  As reflexões continuam ainda  mais fortes,
pois o mundo cobra-lhe cada vez mais participação e definição no seu jeito de
viver.

-Obs.: continuação da série ZéPERGUNTAS E AS SUAS MIL E TANTAS DÚVIDAS???
também de autoria de  PAULO CÉSAR LUZ  incluída na seção ARTIGOS do site
www.projetoautoria.com


1o.(primeiro)Capítulo:  E QUEM DIRIA!
__________________________________

-"...-Um tropeço ao me levantar e o pé esquerdo como fonte de equilíbrio. E aí, crer ou não crer 
que isso dá azar!? O fato é que, em plena manhã, lá estavam os meus velhos à discutir. As
coisas nunca mais foram as mesmas na minha casa após aquele aniversário da Cimara: os
meus dotes artísticos e os da minha mães  eram como um segredo que não poderia ser 
exposto ao mundo. O" senhor" Ricardo Del Ruas, o meu digníssimo pai, não perdia tempo
em querer afirmar sua autoridade dentro do lar. Agora a minha "mana" era o exemplo a ser
seguido: depois dos dezoito anos, Cimara optou pelo o que há de mais prático na vida. A 
outrora " baladeira" de primeira linha se transformou numa " jovem mulher executiva". Desilusão
amorosa, a causa disso?  Duvido muito, pois os seus namoros eram curtos. Era só o cara se
atrasar e ela mesma mandava a fila andar.

 E então a minha hora de decisão tinha chegado. Para o meu pai baladas e cantoria não me
dariam a base para formar uma família como a que ele construiu. Palminhas para o "grande
vencedor"! Porém, na minha defesa, a suave mãe dura na queda, a dona Esther.  De opinião
contrária, deixou no ar uma insatistação por ter feito do lar e não do palco, a sua principal
referência de vida.  E...que rufem os tambores... o seu prèmio foi...um marido sempre 
insatisfeito, cara amarrada, a se desfazer das qualidades dos outros. Afinal, na real, o que
os atraiu? Talvez a paixão cega de dona Esther em favor do seu Ricardo ! Só que o seu mundo
de sensiblidade ficou lá atrás, e ,atualmente, dividia uma fase fria e áspera com alguém que
tinha um jeito estranho de se comportar desde o início daquele relacionamento.

 Andando a esmo pelas ruas, eu nem notava nas pessoas ao meu redor, só refletia sobre os
últimos acontecimentos: quem sabe fosse inveja o que o meu pai sentia, ou  talvez o medo de
eu pegar gosto pela Arte. Bom, também poderia pensar que eu era uma espécie de " gay" 
enrustido, já que para gente como o seu Ricardo, macheza e sensiblidade não entravam em
sintonia. Mas qual é? Mesmo sendo desajeitado com as " minas", o meu gosto é por mulher
com seios fartos,  bunda saliente e uma "periquita" mais do que deliciosa!

 De repente alguns toques no meu ombro, e me deparei com uma velhinha simpática que me
alertou: num vôo rasante, um pássaro qualquer carimbou a minha camisa. Retornar para casa
com esta "marca de merda", de jeito nenhum. Então, como "amigo é pra essas coisas", resolvi
lhe procurar, mesmo sabendo de sua luta contra os " pepinos" de sua estrada."

-E quem diria, o Gustavo refletindo!! Ele que não botava fé nos meus questionamentos, agora
tendo de encarar a vida de frente. Limpar a sua camisa era como apagar as marcas de um duro
choque. O meu amigo ganhava consciência da sociedade na qual vivíamos, onde ser individual
era um problema, pois os egos abafados não suportavam e, via de regra, teimavam em destruir
os que eram criativos.
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