Amor por Níveis
Zaida Feliciano

1º nível (Dor Inesperada) ........
2º nível Amor ao Contrário
Quem és tu, que me fizeste, que um dia me amaria, que um dia cuidaria de mim e agora virou
invisível? Porque me chamas fútil, eu que sempre existi? Porque me chamas de saliente se
queres que te seja indiferente? Porque me chamas de ilhota se para ti sou apenas uma ilha no
meio do nada? No meio de uma grande praia todos os grãos de areia são importantes. A
esperança já morreu mas a força de vontade não! Nunca te desvalorizes, a melhor arma é o
levantamento. A dor é uma chuva que cai sem te molhar.
3º nível (Amor ao Contrário)
Quem és tu, que me fizeste, que um dia me amaria, que um dia cuidaria de mim e agora virou
invisível? Porque me chamas fútil, eu que sempre existi? Porque me chamas de saliente se
queres que te seja indiferente? Porque me chamas de ilhota se para ti sou apenas uma ilha no
meio do nada? No meio de uma grande praia todos os grãos de areia são importantes. A
esperança já morreu mas a força de vontade não! Nunca te desvalorizes, a melhor arma é o
levantamento. A dor é uma chuva que cai sem te molhar. Não me chames de anjo se não sou
especial para ti! Não quero mundos e fundos, só quero um sítio acolhedor, seja em que parte
do mundo for. Por vezes as melhores capas, são aquelas que têm as maiores histórias de
terror. De todas as maravilhas do mundo tu és a única que eu queria. De todas as maldições
que poderia haver, tu eras a única que eu não queria receber. O amor, seja ele de que tipo for,
é uma das coisas que não está em cima de uma prateleira, à espera de ser comprada, o Amor é
uma coisa que se conquista, não se vende. Já disseste que adoras ver-me sorrir, mas é pena
seres o motivo da minha tristeza e não da minha alegria. Apesar de toda a pintura borrada,
sempre consegui arranjar uma maneira de a tornar numa obra de arte.
4º nível (Amor ao Contrário)
Quem és tu, que lhe fizeste, que um dia a amaria, que um dia cuidaria dela e agora virou
invisível? Porque a chamas de fútil, ela que sempre existiu? Porque a chamas de saliente se
queres que te seja indiferente? Porque a chamas de ilhota se para ti ela é apenas uma ilha no
meio do nada? No meio de uma grande praia, todos os grãos de areia são importantes. A
esperança já morreu mas a força de vontade não! Nunca te desvalorizes, a melhor arma é o
levantamento. A dor é uma chuva que cai sem te molhar. Não lhe chames de anjo se não é
especial para ti! Ela não quer mundos e fundos, só quer um sítio acolhedor, seja em que parte
do mundo for. Por vezes, as melhores capas, são aquelas que têm as maiores histórias de
terror. De todas as maravilhas do mundo, tu és a única que ela queria. De todas as maldições
que poderia haver, tu eras a única que ela não queria receber. O amor, seja ele de que tipo for,
é uma das coisas que não está em cima de uma prateleira, à espera de ser comprada. O Amor
é uma coisa que se conquista, não se vende da feira da ladra. Já lhe disseste que adoras ver o
seu sorriso, mas é pena seres o motivo da sua tristeza e não, da sua alegria. Apesar de toda a
pintura borrada ela sempre conseguiu arranjar uma maneira de tornar aquela borrada numa
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obra de arte. E finalmente passado tanto tempo, tudo se recuperou e as muralhas da torre se
reconstruíram. Para quê viver à volta do rancor enquanto podes viver em paz e harmonia de
espírito, por teres conseguido ultrapassar todo esse rancor? Paz e harmonia foi o que ela
encontrou, com força de vontade. Ela aprendeu a amar as boas coisas que a vida lhe dá e a
deixar para trás a coisas más que os outros esperam que ela aceite. Ela já chorou, já
enfraqueceu, já se levantou, e agora anseia ansiosamente, o memento em que te irá derrubar.
A Alegria é um amanhecer que amanhece sem se ver. Não vivas para que a tua presença seja
notada, mas sim para que a tua falta seja sentida. Eu caí sim, Levantei-me, Mas jamais te irei
derrubar, Pois tu irás cair sozinho!
5º nível (Amor Curado)
Passados tantos anos, elas encontraram aquela tal pessoa.
Quando recebes aquele amor inesperado de uma pessoa completamente desconhecida. Elas
aprenderam a amar as coisas com menos valor, pois para elas as coisas mais pobres são
aquelas que têm a maior riqueza. E do nada viraste MariPaidrasto. Ela não te consegue chamar
de amigo, não te consegue chamar pelo nome, não te consegue chamar pela alcunha, pois
tudo isso se resume a um grande palavra, Padrasto. Os melhores momentos da vida são
aqueles que são passados com amor e não com riquezas. A comida que te é servida sabe bem
melhor quando é servida com alegria, amor e harmonia. O mundo chama-os de loucos, porque
não tem a capacidade de entrar e perceber a loucura de ser feliz. Dizem que o Mundo dá
muitas voltas, e é verdade, mas o mais incrível, e que as pessoas não sabem, é que enquanto
ele gira, novas etapas se traçam no nosso caminho, e novas riquezas sentimentais vêm alegrar
as nossas vidas, e tu foste a maior alegria das suas vidas. Elas veem em ti, um grande
sentimento, sentimento esse que tu não precisaste de gerar uma nem comprares outra, para
as amares de igual modo. Pai não é aquele que faz e vai embora, Pai é aquele que cria, dá
amor, carinho e afecto. A mais bela obra de arte é aquela que tem mais defeitos. Sábio és tu,
que em tão pouco tempo conheces melhor a criança de quem cuidas diariamente, ensinandolhe o que sabes (apesar de não ser teu filho biológico) do que o seu próprio Pai. O Mundo está
cheio de imperfeições, e tu és a mais bela que imperfeição de que ela gosta. O amor é um fogo
que arde sem se ver. Ela ficou feliz, feliz por ela e pela sua mãe conseguirem virar a página e
começar um novo capítulo. Dares início a uma nova etapa, é a mesma coisa que te atirares
para um mar profundo: se não mergulhares, nunca irás saber o que te espera. Elas até podem
esquecer todas as pessoas que já lhes fizeram mal, mas jamais irão esquecer as pessoas que
lhes fizeram e fazem bem. Todas as estrelas contam, para criar um belo céu estrelado. “它使用
到好處生活，因此門的另一邊完全地是入口為世界零件” “aproveita a vida, pois o outro
lado da porta é a entrada para um mundo completamente à parte” Moral da história, tu não
precisas de ninguém para alcançar a tua felicidade, porque, por mais tempo que ela demore a
chegar, ela vem e abraça-te com tudo aquilo que tem para te dar!

Criei este texto, para ajudar algumas pessoas que passaram pelo mesmo que passei, e para demonstrar a essas mesmas pessoas
que conseguem fazer tudo o que quiserem, só precisam de acreditar nelas próprias e não dar atenção às críticas e aos
rebaixamentos que lhes fazem.
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