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Quando veio a  aposentadoria, anunciou em casa que

iria comprar uma casa na praia. Um sonho da mulher e dos

filhos .Sua intenção era morar na beira do mar, mas devido

ao colégio dos filhos, isto não foi possível. Então iam todos

os finais de semana. Por vezes a família voltava a Porto

Alegre e Osvaldo ficava curtindo a praia mais alguns dias.

Mas não era o aproveitamento daquele lugar. Era o

sossego que sentia em ficar sozinho. Lia livros, escutava

rádio, via algum programa de televisão e nada mais. Falava

com alguém só quando ia ao supermercado comprar algu-

ma coisa. Entrar num bar para tomar um guaraná,  nem

pensar.

Com o tempo foi se acostumando com aquela vida de

eremita, mas sentia falta da família, e  ficava contando os

dias e as horas para que eles logo chegassem. No seu ínti-

mo sentia uma alegria imensa quando chegavam, mas não

sabia externar sua grande satisfação.

Com insistência, tentavam convencê-lo a ir para casa,

ou mesmo por uma ou duas semanas. Devido aos estudos

dos filhos, suas vidas na sociedade, as namoradas, etc.

Faziam com que eles nem todos os finais de semana, viessem

ver o pai.

A mulher viajava sozinha. Num Domingo, ela chegou

pela manhã e voltou a tarde. Vou embora amanhã. Vou

mudar minha vida. Vou ser um pai, um marido, um amigo

ardoroso para com os filhos.

Vou procurar antigos amigo. Vou me encontrar lá na

repartiçaõ dos aposentados. Vou ver o que tem de novida-

des, rever colegas apertar-lhes as mãos e sentir seus abra-

ços. Vamos contar histórias das nossas vidas passadas.

Vamos dar risadas, bastantes risadas.

A noite estava se despindo. Os primeiros raios da ma-

drugada já acordavam os pássaros. A natureza acordava

radiante e bela. O sol expiava  no horizonte e foi clareando

todos os lugares com seu poderio de Astro-Rei.

Osvaldo sentiu um sono diferente. Apoiou sua cabeça

e continuou com os olhos abertos, olhando o horizonte sem

nada enxergar. Veio à manhã, veio à tarde, veio à noite,

veio o dia, veio outro dia depois e mais outro...

Alceu Beck

O EREMITA MODERNO
(Continuação do Informativo do mês passado)

Associadas ajudam na

decoração de Natal da

Ag. Praça da Alfândega

Um grupo de aposentadas e pensionistas partici-

pou da preparação da árvore de Natal da Agência

Praça da Alfândega. O trabalho consistiu na con-

fecção de estrelas com fundo de garrafas plásti-

cas  (PET).

Quem quiser

conferir o resul-

tado do trabalho

feito pelas colegas,

podem fazer uma visi-

ta para a agência e ver

de perto a beleza da

simplicidade em mate-

rial reciclado.

Grupo Assistencial promove

confraternização de final de ano

O Grupo Assistencial da AGEA se reuniu para confraterni-

zar o final de mais um ano de atividades, no dia 19 de de-

zembro, no Restaurante Panorâmico da PUC. Um almoço

regado a muita alegria, descontração e integração entre as

colegas.

Falecidos
A  AGEA informa os associados falecidos no período de

novembro a dezembro de 2006, que são Ely Gonçalves

e Otto Walter Lyrio Feinten.
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