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Título:
O poder do amor

Texto:
Aqui começa uma história de amor entre um gato e o seu dono Ian. Ambos moravam na
cidade do amor, lá toda a gente tinha um amor. Podia ser namorada, namorado, marido,
mulher, filho, filha, amigo ou amiga, mas toda a gente tinha um amor, porém Ian não tinha um
amor. Ele enfrentou uma infância difícil, porque perdeu os pais num acidente de carro quando
ainda tinha um ano de idade. Desde então, sempre morou com os avós, mas o avô era
alcoólico e batia à avó. A avó de Ian era uma mulher reservada e um pouco fria, ela não
conseguia demonstrar os seus sentimentos pelo seu neto, então Ian nunca se sentiu amado.
Durante a adolescência, ele foi um adolescente introvertido e inseguro e por as pessoas não o
entenderem e achá‐lo estranho, faziam bullying com ele, e assim, ele foi‐se tornando cada vez
mais numa pessoa triste e insegura. Adquiriu problemas psicológicos, entre eles a ansiedade e
a depressão e perdeu o sentido da sua vida e da sua importância aqui.
Até que um dia, enquanto andava pelas ruas da cidade do amor, três dias depois do Natal no
meio de uma crise de depressão ele viu um gato a passar a correr. No entanto, ele pensou que
eram coisas da cabeça dele, porque naquela cidade não havia animais abandonados, todos
eram motivo do viver e de amar para alguém.
Então continuou o seu caminho, mas o gato insistia em chamar‐lhe à atenção e conseguiu.
Ian a chorar olhou para o gato e disse que não estava bem e explicou‐lhe o motivo da sua
tristeza. Mesmo o gato, não conseguindo falar assim como os humanos, ele decidiu acariciar
Ian, pousando o seu focinho sobre a perna dele. Ian sentiu‐se amado e feliz e levou o gato para
casa, deu‐lhe o nome de Felicidade porque ele era o motivo da sua felicidade.
Ian viveu feliz enfrentando os desafios da vida e sempre compartilhando amor com Felicidade.
Afinal o que todos precisamos é de amor e isso o dinheiro nunca vai conseguir comprar. FIM!

