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- Naquele artigo científico, o mito do monstro do Lago Ness tinha sido destruído. Tal leitura me fêz imaginar
um mundo sem heróis, sem aquele algo mais que servia de base para todo e qualquer sonho. Simplesmente
uma informação fria, caminha fechado para o questionamento. E o meu estado emocional prá lá de
abalado, foi notado pela Andréia. No meu olhar, uma falta de brilho e uma fina lágrima a descer incerta pela
minha face.  Na verdade, era o resultado dos muitos "nãos" vida afora; um certo tédio de tanto implorar pela
primeira chance; as promessas da vida adulta sempre pairando na outra esquina,  distante de onde eu me
encontrava.

- Mas a atitude da Andréia me despertou: quem era essa pessoa que me fazia tamanha observação, que
me encarava tão agudamente?  Só poderia ser, em primeiro lugar, alguém muito amigo, capaz de sair de si
e prestar atenção no outro. Em segundo lugar, era a mulher que, já há algum tempo,  compartilhava comigo 
as mais variadas emoções: desde as mais alegres até a horas de desconforto como esta agora. Andréia, 
curiosa e corajosa, costumeiramente enfrentando os revéses da vida sem muitas frescuras. Ela admitia
francamente quando sentia medo de alguma coisa e,  se era para questionar,  questionava mesmo ! 
No seio de sua família, a turbulência também como rotina:  seus pais eram como um vulcão ativo a beira
de um mar revolto e gélido. Para suportar o choque dos dois, a filha cresceu fortalecendo a própria
personalidade, evitando ao máximo se transformar em vítima das circunstâncias.

- Agora eu mesmo sentia que a olhava diferentemente:  a admiração era tal que, dos meus lábios, brotou
uma senteça que nunca imaginei dizer algum dia: você quer casar comigo? Mesmo apanhada de surprêsa,
Andréia me indagou que tipo de casamento poderia ser !? Eu, sem emprego fixo, recentemente promovido para
a maioridade e ela, também prestes a completar dezoito anos,  ainda uma assídua estudante,  uma promessa.
Sem estruturas, como iríamos nos manter ?? E nem pensar em pedir ajuda para os nossos pais, verdadeiros
guerrilheiros nos campos de batalha. Poderia ser uma união diferente, uma espécie de pacto, coisa rara em
tempos de relacionamentos rápidos e abertos. Embora vendo com desconfianças o " e foram felizes para 
sempre...",  nós dois já eramos companheiros de estrada,  um casal sem formalidades ou religiosidade
definida. Apenas homem e mulher alimentando o apaixonante sonho do Amor.

- Se o sim estava nos seus olhos, da sua boca surgiam sentenças que falavam em calma, tempo para refletir.
O meu tédio talvez transformasse o meu pedido num forma de fuga e tal gesto seria cobrado mais tarde.

- A minha paixão pela Andréia cresceu ainda mais, pois, no fundo, ela tinha toda a razão.  Mas foi justamente
o jeito dela que me fêz, por alguns instantes, ir além da realidade. Não importava  se a ciência colocava os
genes como os responsáveis pela vida do planeta; nem se a dança dos números do poder econômico
interferiam no nosso dia-a-dia ou,  se do lado oposto, havia uma "fé" exagerada e alienante. Para nós dois,
a salvação era não perder de vista o nosso direito de questionar, pois a dúvida e a pergunta continuavam
alimentando a essência da real estrutura humana, a contradição.
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