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A praia
O sonho: uma junção de sentimentos que são completados com um toque de imaginação, isso é o
sonho. O prazer de sonhar não tem preço, e o de realiza-lo através de seu esforço e força de vontade é
melhor ainda.
Como quando uma família, que nunca viu o mar, guarda toda sua economia para ver o sol e o oceano
de um ângulo diferente, com seus próprios olhos. Ao conseguirem o necessário ficam ansiosos com a
viagem, muitos até sentem o calorzinho do sol em seus corpos, esquentando-os. As férias tão
esperadas estão só começando!
Primeiro alugam uma van com motorista, pois precisam de uma boa locomoção. Os caminhos se fazem
em curvas e serras, em enjoos e desentendimentos, afinal quase quatorze pessoas em um único
automóvel sempre gera confusão. Até que este tem um problema mecânico. As mães são as mais
preocupadas, ao verem seus maridos mais interessados em saber o que houve do que chamar o
bendito guincho, paradas no meio do nada e com saúvas a picar-lhes as canelas.
Quando a ajuda chega são levados ao posto mais próximo, onde empelotados dormem de forma
desajeitada. Mas logo voltam a seguir viagem, adentrando mais uma vez a serra íngreme. E quando
chegam então? Ah, que maravilha! As crianças e os adultos correm para aquela imensidão azul onde
todos compartilham os mesmos desejos e alegrias. Nem percebem quando a noite cai e é hora de ir
pra casa. Mas que casa? Com areia até onde nem podem imaginar, percebem que não tinham onde
passar a noite. E de novo, os homens se põe a frente da situação, tão inteligentes, MARAVILHA!
Enquanto as mulheres são deixadas com as crianças na praça, rezando para que a sorte vire a seu
favor, pois era só nela que confiavam no momento.
E não é que a sorte estava com eles? Ou seria com elas? Só sei que depois de horas procurando, o
povo já faminto, os nossos “heróis” voltam para apresentar seu achado. Uma casa de dois andares,
piscina, churrasqueira e varanda.
O sonho fora realizado, sem planejamento ou preparo, concretizam seus maiores desejos naquele
feriado, quando tudo acaba virando do avesso, mas você descobre que o avesso é o seu melhor lado.

