
 ZÉPERGUNTAS DEPOIS DOS “18” E OS PERSONAGENS AO SEU REDOR

 Por:PAULO CÉSAR LUZ(dezembro 2008)

 14º Capítulo: AGORA CHEGA!!!

 - E naquele instante, o sentimento se traduziu em palavras inflamadas:AGORA CHEGA!!!
 Mas, chega do quê? Ora, basta de situações passadas, mal resolvidas, sem respostas,
 típicas do comportamento humano. Que culpa eu tinha se alguns dos meus antigos amigos
 de escola se meteram em becos sem saída? Se o Tião e o Eustáquio iriam continuar
 brincando de esconde-esconde, se a Jucirema e a Rita prolongariam aquela disputa ou se
 a Aline “coxas grossas” iria ficar por um bom tempo encobrindo a própria sensualidade,
 o problema era deles. Eles é que se “desentendam”!! Das minhas dúvidas brotavam as
 sementes das possibilidades. Por um lado a decepção, o não; pelo outro lado a tentativa
 em se equilibrar e novamente lutar.

– A raça humana na adoração ao “absoluto” contra a sensação de relatividade: o início,
 o meio e o fim de todas as coisas. Não que eu também não temesse ou questionasse a
 Morte,  mas a Vida era algo a ser conquistado a cada segundo.  Nada de engrenagens da
 passividade, do tudo é assim, porque é assim. Uma certeza ou uma fuga das coisas do
 Mundo? Por detrás das fachadas moralistas e ou religiosas muita desorientação, afinal
 quem poderia responder: “de onde viemos” e para onde estamos indo?

 -O meu desabafo era a minha mente querendo livrar o meu corpo das influências que
 atrapalhavam a jornada. Para o alicerce do bem viver eu podia contar com o amigão do
 peito, o Gustavo; para o Amor, os sentimentos da Andréia e ainda existia o apoio
 incondicional do meu Tio Herculano. Afinal um jovem cheio de “certezas” por causa do
 auge dos seus hormônios, nem sempre percebia a sinuosidade da estrada da própria
 existência.  Para depois as dores, a velhice e a morte. Para agora o gozo,o orgasmo de
 um sangue novo.

 -De repente notei um envelope colocado na mesinha do meu quarto. Algo que deveria de
 estar ali já há algum tempo e que eu, mergulhado em divagações, nem reparara. Era o
 chamado de uma firma,  o primeiro emprego, o primeiro “sim” depois de tantas negativas.
 Então, AGORA CHEGA!!! de adiamentos. As portas da descoberta aguardavam a minha
 iniciativa.
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 -OBS.: AUTORIZADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO TEXTO ACIMA,
 DESDE QUE O AUTOR SEJA COMUNICADO COM ANTECEDÊNCIA ATRAVÉS 
 DOS CONTATOS ABAIXO:
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  telefones:(13) 3011-4470
                  (13)3236-7349 – das 12 às 13h
  pcluz58@hotmail.com
  pcluz23@yahoo.com.br

 
OBS(2):-Último capítulo da série ZÉPERGUNTAS DEPOIS DOS “18” E OS
              PERSONAGENS AO SEU REDOR, num total de 14(quatorze)episódios.
               -No site www.projetoautoria.com está a série ZÉPERGUNTAS E AS SUAS
              MIL E TANTAS DÚVIDAS??? também criação de  PAULO CÉSAR LUZ,
               com a primeira parte composta de 20 capítulos.
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