“Um Anjinho Perdido”
Meu mundo é colorido de preferência rosa...
Sou fruto do amor de meus pais, que num momento íntimo me gerou...
Assim fui me formando como uma sementinha...
Foram-me formadas as mãozinhas, que um dia fora do aconchego quentinho na
barriga da mamãe, aprendi a escrever o A, B, C... Elas também davam um abraço
gostoso em todos lá de casa.
Eu adorava brincar, dançar, beijava a Mamãe, Papai, Vovô, Vovó, Titias... Eles me
diziam que eu era um anjinho, que caiu das estrelas para encher a nossa casa
aqui na terra de alegria.
Tenho dois irmãozinhos que quando ficava com o Papai na casa dele, brincava
sem parar... São estranhos os adultos... Nunca disse isto para ninguém, mas não
vejo os olhos brilhantes da Mamãe na esposa de Papai... Ela me olha feio, parece
brava, mas continuo brincando com meus irmãozinhos. Ela também grita com
Papai, eles falam palavras que ainda não aprendi escrever... Inveja nem sei o que
é isso... Ela dizia você é um banana! Mas banana não é fruta de comer? Não
entendo... Ele dizia: Você é doente, ciumenta... Ela: Eu tenho ódio daquela
mulher! De quem será que eles falavam, será que era da Mamãe...
Às vezes levava a culpa por tudo, mas sei lá... Talvez eles tivessem razão. Mas
precisava me bater, para que me ferir, tirar sangue de mim?
Conseguiram espetar o coração da minha Mãezinha...
Fui embora, mas estou bem, aqui tudo é bonito e ganhei muitos amiguinhos
novos para brincar.
Meu Papai do céu perguntei... Porque tudo isto aconteceu?
Ele me disse: Que forças do mal dominam pessoas, que não abrem o coração
para Ele morar... E que elas tornam-se vítimas infelizes destas forças, escravas
usadas para destruir a felicidade de outros.
E que o objetivo principal era Atingi-lo e não somente minha família. Mas que um
dia isto tudo irá acabar com certeza!
Querem saber o nome d'Ele? É Jesus e o meu é Isabella, um Anjinho que esteve
perdido num mundo de gente grande.
Maurício de Oliveira.

