O HOMEM QUE SEMEAVA FELICIDADE……

Capítulo 2

Onde estiveste, Caminhante?
Porque voltaste?
Porque queria ter a certeza que estavas bem…….
Em que posso ajudar-te?
Vi-te em sonhos e estavas diferente?
Sei que precisas de um amigo.
Terei todo o gosto em falar com todos…
Porque fazem isto?
Fazem-no para ver se sobrevives…
Estamos preocupados com a hipocrisia..
É o EU que tem um problema por resolver.
Agora podemos conversar…
Encontraste o segredo?
Não há diamantes, ouro, nem esperança…….
Mas as pessoas precisam de acreditar em algo!
Vêm agora a caminho, mas não deixa de esperar pelo pôr-do-Sol…
Eles nunca deixam de procurar a verdade..
Às vezes temos necessidade de mudar de opinião.
Ensinaste-nos a ser fortes e a vencer..Estarei sempre do teu lado.
A essência desafia o ponente.
Tinham de ser muito bons na busca incessante por si próprio.
Decidimos agarrar o destino.
Era alguém que seria capaz de unir..um líder.
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Todos estavam entusiasmados.
Ficavam a assistir..
Estavam tudo decidido a mostrar a sua força.
Por dentro a tensão começava sempre a crescer.
O caminhante volta à sua missão inicial e invisível..participar no sonho de qualquer
homem e ser o destino…
Enfrenta intempéries.
As cores estão a mudar. Não ultrapassam os limites.
Pelo desafio em si, caminharam…
Tentam criar uma forma de equilíbrio e força.
As águas parecem calmas.
Irredutível, vai usar as emoções de que dispõe.
Os guerreiros estão por todo o lado e esperam…
Não sabem bem o que se passa…
O caminhante era um homem prático e rapidamente cancela os planos, quando não é
o momento que aguardava.
Sabe exactamente o que fazer.
A distância para o entendimento torna-se máxima.
Temos tempo para ser henerosos.
Mas não há mais tempo para percebermos.
A tecnologia é parte do problema, porque está claramente a separar as pessoas.
Só estamos a tentar encontrar a melhor maneira….
Eu não me esqueci.
Não consigo. Tantas vezes dito.
Se conseguirmos recuperar alguma coisa, ficaremos muito agradecidos.
Somos importantes para quem?
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Alguém consegue compreender-te?
Parece que todos adquirem sempre alguns maus hábitos.
Eu não consigo proteger todos os alvos. Porque ele nunca falha.
O que fazes aqui?
Jamais voltaria a falar disso. Porque já sabíamos.
Porque não disseste nada?
Porque não tens o direito em julgar-me…
Eu hei-de encontra-lo.
Fá-lo para bem dos outros.
Este local é demasiado perigoso para um homem andar sozinho.
Os maus continuam a surgir..alguns parecem muito fortes.
Na natureza o sucesso tem a ver com o dar origem a uma nova geração.
Novamente juntos.
Esperamos que seja a mudança que precisamos neste Mundo.
As relações com amor serão sempre a base para enfrentarmos os obstáculos do dia a
dia.
Vão enfrentar o maior desafio das suas vidas. A terra está seca.
A vida está concentrada à superfície.
É altura de aprendermos.
Tudo muda rapidamente.
Mesmo quando parece que se está a ter uma vida fácil.
Isso significa um período de crescimento.
A sua capacidade de aprender com os outros é uma forma de nos agarramos à vida.
Descobrir quem somos, quem são os amigos e quem devemos evitar.
Vai ser muito difícil certamente.
Temos que crescer e aprender depressa…Para aproveitar ao máximo.
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As chuvas vão transformar o mosaico da paisagem.
Sabes o que é um rio de amor?
Tenho a consciência que tenho pouco, mas que partilho.
Os excessos nunca mais devem ser promovidos.
Aprender a gerir o olhar…em cada momento.
Conseguiram descer todos os níveis..em troca do quê?
Todos diziam que não fazíamos nada de errado.
Podem dar-me um segundo?
Tem de falar comigo, está bem?
Ouçam bem! Não é nada de mais.
Em quem é que vão acreditar?
Outro dia, outra história.
Essa dor partiu-te o coração.
Já estivemos nessa situação. A maioria já esteve!
Não conseguimos ver o fogo, mas sabemos que estava lá.
Vou garantir que nunca mais terás essa lembrança. Andámos á procura de alguém.
Vim salvar-te a vida….
Devíamos tentar encontrar-nos quando estivemos numa grande crise…
O que achas que significa?
Devem ter fechado os caminhos todos…
Quem te ajudaria a colher a flor vermelha?
Continuamos a avançar, sem nos prendermos a ninguém.
Dá-me a tua mão e vê!
Estava a pensar se não poderia ajudar-nos?
Ele não fala.
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Não sei durante quanto tempo consigo deter o fogo….
Está a ir para algum sítio?
Que quer dizer?
Ele nunca me contou…
Tem a certeza?...
Sei que está atentar dizer-me alguma coisa…..
Achei que precisarias de ajuda….
Tenho curiosidade em saber como é….
Vou ajudar a encontrar-te…
Tem que ter mais cuidado…
Tem uma óptima vista….
Interpretou mal toda a situação….
Em palavras, em atitudes, emoções e acções…
Que flui livremente, sem máscaras…
A água consentida que nunca ultrapassa os limites da atenção e da verdade.
Um rio que cresce na partilha………
Ele não estaria se não precisasse de nós…
Vive oculto…
Estou só a dar uma ajuda…
Eu fiz o que pude para ajudá-la…
Qual é o seu medo?
É tão comum, que já é esperado…
Eles entraram na minha casa..
Olharam-me nos olhos e choraram……
Alguma vez o encontraram?
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Pode ser catártico para ele, mas não muda situação..
Isto parece interessante.
Passamos muitos momentos a ser outras pessoas..
Vamos partir…
A vida está cheia de riscos..
Às vezes cortamos partes do filme, para nos protegermos.
Estamos à procura.
Sabe que há algo no filme.
Para nos despistar, aceitamos encontra-nos…
Como é que conseguiste?
Eu disse-lhe aonde ir e como…
Eu queria que soubesse tudo……..
Foram à procura de transformações…
Onde está exactamente a interacção?
Não sabemos o que vem das profundezas da Selva..
Vamos arranjar aqui o que procuramos?
Prometeram uma data e nada!
Têm de dar uma solução….
Precisamos de olhar olhos nos olhos, para o conhecer….
Vai escurecer rapidamente….
Há tantos destroços levados pelo vento….
Não sei o que aconteceu…Nem conseguimos comunicar com eles…
Não sei do que são capazes….
Perdermo-nos na Selva é grave….
Ainda bem que somos amigos....
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Nunca sabemos quando vai chover…
Sabemos a verdade. Confia em mim.
Havemos de lá chegar.
Nunca se sabe.
Faz isto da maneira certa.
Todos envolvem o seu grau de coração.
Estão em movimento pelos ventos fortes do Inverno.
O caminho que percorriam era estreito.
O vento estava inquietante.
É o elemento perfeito para o referente.
O caminhante nunca tornou a sua presença óbvia.
A tempestade começa a acalmar e o céu a abrir.
Pode ter-se a sensação de que o tempo abranda.
Durante bastante tempo estiveram em modo “sobrevivência”.
Num piscar de olhos tudo irá mudar.
A tempestade que lança o caos irrompe com toda a força.
As pessoas precisam de esperança na vida, em qualquer circunstância.
Há pessoas que necessitam saber que não estão sozinhas.
Não existem coincidências.
Encontraram a pessoa certa….. Acabariam por ver isso.
Algo importante se passa. Devíamos voltar.
Precisamos de mais duas mãos. Para dizer a verdade.
Dos lábios do caminhante à sabedoria de Deus.
Desejamos os dois a mesma coisa.
O primeiro acto de um drama para ver o futuro.
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O tempo começa…agora!...
Correr esse risco pode ser o tudo ou nada.
Dediquei a minha vida a protege-los.
Nunca trai o que sempre defendi….A verdade.
Porque ele lhe disse…
Como é que soube?..
Fez exactamente a mesma coisa há anos….
Fez-me pensar..
Ele disse…
Sabe o que ele fez?
Sempre soube……..
O que fez com a caixa mágica quando ele lha deu pela primeira vez?
Digam-me o que se passa…….
O DNA de ambos era igual..
Como é que consegue viver?
Só posso pedir desculpa pelos homens…
Gostava de poder fazer muito mais…
Você realmente não pensa que eu ando por aí……
Precisa de estar aqui…
Não acredito que isto esteja a acontecer..
Mais cedo ou mais tarde acabaríamos por nos encontrar..
Anseio pela viagem….
Estamos à espera que acordem..
Temos de encontrar outra saída…
Deixam para trás um rasto de esperança…
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Porque diz isso?
Tens a certeza que não vês uma saída?
A paixão traz energia e entusiasmo….
Estamos ambos a ficar sonolentos…
Eles não sabem onde procurar..
Somos capazes de ter descoberto algo…..
Vamos sair daqui…
Temos algo em comum….
A escolha é sua……….
Não consigo deixar de olhar para ti.
Não estou a perceber. Nada de preocupante. Tenta relaxar.
O ancião dá-me a dica da sua compresensão….
Aqui não há muita gente…Esquece as outras coisas.
Agora estamos por nossa conta. Não planeei nada. Aconteceu.
Estamos preparados.
Se queres mesmo ter êxito, está na hora de abrir o olhos.
Talvez seja boa altura para parar. Estás a exagerar.
Agora dá-me um sorriso. Não me dissuadas.
És feliz?
Porque perguntas?
Adoro acordar e ter alguém ao meu lado…
Porque achas que tens essa opção?
Vamos divertir-nos………Ele está cá em cima, ele está cá em baixo.
Muda o tapete. Todos tinham nomes estranhos. Tornando-se solitários…
Tenho um presente para ti…Com um coração no meio….
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E com amor vai abraçar….e crescer dentro de si…
Não quero falar mais sobre isso….É uma combinação de verde e quase….
Estou feliz agora aqui consigo.
Mandei-a fazer para si…Tem tudo o que é preciso.
Eu poderia encontrar o sentido da vida…
Era melhor não começar tão cedo…
Não a posso impedir de competir….
Para a ver melhor…
Saltaste para trás…
Tenho a cabeça demasiado perto….
Valeu a pena a viagem. Em todo o seu esplendor…
Tens de estar disposto a ser um guerreiro. E esperar que fique bem.
A presença de uma mesma ambição.
Não preciso de muito.
Não gosto quando há muita gente.
Sentes algo….
Diria que tenho aqui….uma luz para entregar.
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