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Capitulo 1

Na sociedade atual é comum você viver sonhos e ilusões, a
rotina às vezes pesa, a vida é dura e muitas vezes ela te bate
forte na cara. Um autocontrole e às vezes não dar moral para
algumas verdades é o certo a fazer.
Dentro da literatura podemos dizer que há dons, estilos
diferentes, e um grande escritor foi Fernando Pessoa,
conhecido por seus pseudônimos, mas superar os grandes é o
que se deve fazer, e igual à própria Silere me disse, os
melhores nascem a cada dia. E dentro dessa situação, nem
Fernando Pessoa conseguiu a sua perfeição, ele vivia seus
pseudônimos em datas separadas.
E a história que vamos contar é praticamente uma história real,
me surpreendi muito com ela, as histórias sempre me
procuram, às vezes as absorvo em informações para textos
futuros, mas essa é única e surpreendente.
Seria uma psicose, uma garota gênio, ela poderia deixar
Fernando Pessoa no chinelo, ela tem o Dom do pseudônimo
melhorado e perfeito, porém ser um gênio é estar lado a lado
com a loucura.

Bom Dia Bonita! Bom Dia. Tudo bem? Tudo e você? Bem,
você me conhece? Não! Quantos anos você tem bonita?
Por que você quer saber a minha idade? Que pergunta em...
A idade diz muito sobre uma pessoa.
Hum, tenho 17anos.
Algo me diz que não é verdade!
Claro que é!!!
Foi só um teste.
É, o único começo que pensei para começar. Um livro que
pretende manter o leitor na leitura até o fim depende de um
bom começo, mas às vezes não justificam o resto, então o meu
começo vai depender do leitor, não tenho um algo na história
pra prender o leitor, mas ela em si vai fazer o leitor querer se
prender a ela, eu to ansioso pelo resultado final, a final essa
história tá sendo extraída da realidade para ser escrita.
E espero a interação também, é uma novela da minha vida,
uma coisa surpreendente que pode parecer estranha e fictícia,
mas é a realidade, e tudo pode fazer mudar, pois ainda esta
sendo vivida.
Caso alguém se identifique na história, vou ter que dizer que é
pura ficção, vai ser uma enorme confusão, mas caso tenham
certeza absoluta que to falando de você, peço que me perdoe,
não vou citar nomes reais, ou dar referencias, com certeza e
devo receber criticas depois de terminar essa história, porém

deixo esclarecido que é a minha vida, e eu entendo mais do que
ninguém as coisas certas e erradas que fiz.
Então como já escrevi, conheci uma garota no chat, seu nome
era Samantha, Samantha Rhyone.
Sam, triste Sam, a conheci e ela estava sendo bruta comigo
porém resolveu se desabafar, uma garota que não gosta de fazer
nada, é estranho, até quem não faz nada gosta de ficar sem
fazer nada.
Seu amigo havia morrido a algum tempo, não sei quanto
tempo, mas pela sua expressão e sensação era como tive-se
sido ontem, tentar esquecer ele era o que ela estava tentando
fazer.
“Não precisa esquecê-lo, faça ele estar presente no seu dia-adia e principalmente nas alegrias, faça coisas felizes pensando
nele, se divirta, tente sempre ser uma pessoa melhor e colocar
um sorriso nas lembranças que você tem dele.”
Mas ela ainda sentia a dor de saber que ele não estava mais
perto dela, os sonhos que compartilhavam se foram, se sentia
culpada por não ter estado junto e ajudado ele no memento da
morte.
“Absorva as metas, “Só se chega no fim quem sempre
continua.”, o importante é você saber disso, os momentos ruins
da gente são meros não pode se dar valor a eles, mas sim
darmos valor aos felizes eles é que merecem a nossa atenção,

não deixe um dia ruim estragar os muitos bons que você viveu
com ele.”
A dor de Sam seguinte ela, não poderia sair com um sorriso, e
eu deveria saber disse ela, não é só ela, são muitos, um dia
pode ser eu ou qualquer um, e um olhar a cima pode julgar,
todos as julgam, o sorriso seu tem por trás uma dor enorme
querendo sair.
Porém eu afirmei questionando-a que um sorriso vale mais que
a dor, ela se sentia em agonia por sorrir de algo que não tinha
graça alguma, o Tony levou o seu sorriso enterrado junto a ele
em seu tumulo.
Mas na verdade ele vale sim, mesmo que seja falso, pra alguém
ele vai valer uma vida, “Ele levou o meu”, o sorriso é a
felicidade da pessoa, então supostamente Tony havia lega a
felicidade de Sam e ela concordava plenamente com isso.
Senti que a garota precisava de uma enorme dose de felicidade,
senti não a final era o obvio, e duas garrafas de vida, e como
ela precisava em!!!
“Deus nunca dá uma cruz que não possamos carregar” a ultima
palavra de Tony para Sam, (Quem diria isso no momento da
morte?) ela estava morando com seu pai, e morrendo de
saudade de Tony, questionou Deus julgando-o por ser injusto
de ter separado eles, é na verdade Tony tinha dito isso um dia
antes de morrer, tá explicado, ninguém ia falar uma coisa
dessas morrendo afogado.

Então ficou aquilo em seus pensamentos, o que ele disse um
dia antes de morrer.
“A Cruz que Jesus carregou era bem mais do que ele podia,
mas ele ainda assim a carregou, mesmo sabendo que era para o
seu sacrifício, as vezes o cansaço bate, mas sempre temos
amigos, no caso eu nem a conheço direito, mas to pronto pra
segurar a sua cruz caso ela cair, porém é bom lembrar que
quem tem que carregar a sua cruz é você, e depende de você
também ver e entender o por que disso, achar a felicidade em
meio aos problemas, só assim vai entender.”
As lagrimas de Sam caem, mas é melhor ela deixar a tristeza ir
embora com as lagrimas...

Capitulo 2
Um sorriso seu, com certeza ira fazer a minha vida ter valido
mais esse dia.
Sam via a mãe dele todos os dias, e queria pedir desculpas, mas
não conseguia, nem sei por que, mas era certo, ela sentia que
deveria ter ficado do lado dela, mas ao contrario, acabou se
afastando.
A solidão sempre é mais forte que a dor. É muito mais forte.
Agora reflita, você pode até acostumar, pode demorar dias,
semanas, meses e até anos, realmente acostuma, mas toda vez
que esta pessoa lhe vier a memória, você não poderá fazer mais
nada. Já pensou em conviver com isso para sempre?. Todo
mundo passa por isso.
Mas, “não sou forte e nem tenho sorte, mas e daí, não é por
isso que vou desistir de continuar.”
Sim, se torna o nosso dever carregar isso, responsabilidades,
não vamos continuar só por nós, mas temos que viver por outra
pessoa também, leva-la nas realizações.
Caramba eu sou impressionante não é? É, Samantha Rhyone,
linda, linda queria me conhecer, saber onde eu morava...
Ele está certa, todo mundo passa por isso, e se você tem
família, amigos, pode crer breve a morte batera a sua porta.

Meu tio morreu a um tempo atrás, e o que carrego dele são as
coisas boas, quero fazer ele ter um motivo pra se orgulhar, ele
era mega chato, mas quero ser igual a ele, família em primeiro
lugar, pode estar com dor e tudo, mas ele sempre continuava e
era forte por alguém.
Ainda tinha que responder ele não é. Então eu moro em ****
** *******, quem quiser saber olha o meu perfil na minha
escrivaninha do recanto das letras... rsrsrs
Daí ela me disse onde morava, conheço bem, porém é um
pouco grande e conheço poucas pessoas de lá. Eu tinha ido lá
no sábado anterior.
Pulamos os questionamentos sobre mim, e borá continuar.
O desejo é, que as superações na vida de pessoas que a gente
conhece, amigos, familiares, conhecidos quais temos afeição é
que as superações ocorram breve em suas vidas. Pessoas
felizes ao nosso redor, conseguem nos fazer sentir felizes e
mesmo estando tristes absorvemos a felicidade um pouco.
É Sam chorou, me fez prometer que não a faria chorar mais,
mas também a fiz prometer que iria esquecer as coisas ruins e
só dar valor as boas.
Então depois de uns dias, uns oies, umas histórias minhas. E no
segundo capitulo já vamos ter uma surpresa, um ponto bem
interessante da história, mas vou tentar levar em suspense.
Bom Dia Bonita!

Aki não é a Sam, é Aline, irmã dela, ela está no hospital.
O que aconteceu com ela?
Então, Aline Rhyone disse que não sabia direito. Ela estava
depressiva no dia anterior, e tomou muitos remédios tentando
se matar, o médico ainda não tinha dado noticias, mas ela
estava muito mal.
Puts, acabei de ler algo que eu nem tinha notado antes.
O irmão da Aline que tinha contado pra ela. Disse que era por
causa do menino que morreu, a final eles eram bem chegados,
e machucava bastante ela por que ela tinha visto ele morrer sem
poder ajuda-lo.
Daí então ela foi falar com o médico, e me veio com a noticia
de que o médico estava achando que ela não ia aguentar, pois
tinha tomado muita medicação.
Otimismo! “Nunca deixe seu medo ser maior que a sua fé.”
Não é que no dia seguinte a fé foi maior que o medo e ela já
estava prestes a ter alta.
Então teoricamente, o no sentido positivista já deveria estar
pronta pra outra.
Sempre que fico mal, que vou para o hospital e melhoro, pode
crer eu volto só se estiver mais mal ainda, isso me deixa forte,
eu cheguei a trabalhar queimando de febre, mas tava tranquilo
porque eu tinha ficado mais mal ainda e melhorado, então só

vou estar ruim mesmo quando estiver mais ruim que a ultima
vez que fiquei mais ruim.
O que eu já superei se torna fácil, pois já superei e venci, então
sei o caminho da vitória e superação. Pra ser um pouco
complicado tem que ser mais ruim que a coisa mais ruim que já
aconteceu.
Bom Dia. Como você está?
Mais ou menos!
Sabe as vezes to mais ou menos, mas o importante é melhorar,
custe o que custar se sentir bem.
Uhuhuuu, mais essa surpresa, tinha até me esquecido dessa
parte, pra esquentar um pouco e tocar num assunto delicado um
pouco e leiam meus artigos que tem analises e fiz em cima de
pesquisas.
Samantha, Samantha. Ela era casada, amigada, e queria um
conselho, o seu marido não estava lhe dando valor, segundo
ela, vivi xingando-a e tal, e aconteceu uma coisa que não era
pra acontecer.
Sam havia se apaixonado por outro homem, bem mais
romântico, ele era o gerente de seu marido.
É foda, andei estudando isso e a situação para fazer um artigo,
não tinha feito um artigo especifico ainda, mas deu pra

aprender e ter noção, é uma situação complicada e tem tudo pra
dar errado.
Você é insatisfeita, daí vem um cara perfeito que começa a te
dar atenção, na maioria das vezes ele não quer nada a sério com
você, mesmo jurando que sim, ou até mesmo se deixando
acreditar que sim pra te conquistar.
Mas vai que de repente da certo?
É fácil pensar assim, não é? Acho que todo mundo que passa
por uma situação parecida se faz essa pergunta. E a resposta
que se da a si mesmo nem preciso dizer né!
Mas, não tem como dar certo, algo que começa no erro sempre
vai viver em pilares fracos.
Você tem duas opções, ser ou apensa sonhar em ser, e é mais
fácil sonhar, você gostar e ter um relacionamento com alguém
que more longe, que não conheça, assim você pode ama-lo,
mas nunca vai acontecer nada. A maioria faz assim, vivem seus
romances extra casamento só nos sonhos e na internet.
Mas o que eu faço, termino com meu marido ou não?
Não posso e ninguém pode dizer isso pra alguém, dar a
resposta, só ela pode saber, só você pode saber, mas pode se
dar conselhos e tentar ajudar.
Ele te bate? Tem que se ver a situação que vocês estão, o por
que, e pensar que poderia estar pior..

Capitulo 3 Breve...
A história continua...
Em breve poderemos e estaremos com novos capítulos depois
de finalizarmos ou até mesmo com o livro na integra, não da
pra saber o que vai acontecer parágrafo seguinte, será e esta
sendo maravilhoso escrever “Enigmalia”, não tenho noção de
como realmente a história é, pode ser pode ser tudo verdade e
fantasia ao mesmo tempo.
Eu não sei o que é verdade dentro da história, os rumos mudam
constantemente. Espero expressar da forma mais real possível e
como eu vivi e senti toda essa história, ela é cheia de surpresas
e mistérios.
To percebendo que tem uma visão também de como a vida é
realmente.
Obrigado a todos que leram, é só o começo, por que não da pra
adivinhar o seguinte e cada vez fica mais interessante e
articulado.
Espero que comentem o que acharam deem suas opiniões, por
que esse livro vai ser um clássico da literatura brasileira assim
que terminarmos.

Obrigado mais uma vez, e estejam ligados nessa história real
que parece uma novela....

Atenciosamente, Tiago France
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