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Escrevendo Nossos Sonhos
O Nosso mundo é uma tela, onde nós somos a tinta, e nossos sonhos são os pincéis.
- Eduardo, você está ouvindo?
Eduardo não responde. Rabiscava seu bloco de anotações.
- Sim, eu percebo. Agora está claro... o destino é verdadeiro... - Diz Alípio.
- Alípio, você está fugindo do tema, é só uma crônica...
- Cale-se Eduardo, deixe-me continuar a contar história!
Alípio estava prestes a continuar a contar a história, quando o sinal tocou. A professora
dispensou a turma. Ambos desceram as escadas e andaram até o pátio.
- Eu estou ficando melhor em escrever crônicas, não? - Pergunta Alípio a Eduardo.
- Um pouco, mas você errou na estrutura desta vez...
- Você vai ver! Um dia, eu e o Luís Fernando Veríssimo vamos escrever uma crônica
juntos!
Alípio queria ser cronista, e seu sonho era escrever uma crônica junto com seu herói,
Luís Fernando Veríssimo.
- Alípio, desista disto, tenha planos mais concretos!
- Eu vou conseguir!
Após este dia, Alípio escreveu crônicas durante a maior parte de sua vida. Ao atingir
seus 26 anos, conseguiu um espaço no jornal local, onde publicava suas crônicas mensalmente.
Sua vida era complicada, trabalhava muito...
Alguns anos depois, Luís Fernando Veríssimo decidiu visitar a pacata cidade de Alípio
para tirar férias. Alípio, que soube desta notícia, correu para encontrar seu herói e conversar
com o mesmo, que não deixou-o entrar, pois não queria badalação. Alípio já estava voltando
para sua casa, quando foi surpreendido pelo cronista, que disse ter visto a crônica de Alípio no
jornal e convidou-o para escreverem uma crônica juntos. Este foi o melhor dia na vida de
Alípio.

