São Paulo, 26 de Agosto de 2013.
Filho,
Como você está?
Estou com saudades. Espero que tudo muito bem com você, com seus estudos, com a sua saúde e com tudo o
mais que estiver empreendendo.
Aproveito para repetir mais uma vez que continuo morando nos mesmos locais e que você sempre foi e sempre
será bem-vindo.
Você sabe que eu estive por várias vezes na sua casa, bem como a minha mãe, amigos e outros familiares. Todos
demos com a cara na porta e não foi falta de ligar com antecedência. Porém também os telefonemas não foram
atendidos.
Alguns dos seus vizinhos podem confirmar isso (caso sejam pessoas de bem, idôneas e comprometidas com o ser
humano)
Em algumas das vezes chegamos a nos debruçar sobre o portão e pudemos verificar que havia alguém na
residência haja vista carros com as portas abertas, música tocando e outras evidências óbvias.
Isso só pode querer dizer uma coisa: “Vocês não são bem-vindos”! A menos que eu esteja enganado ou que
haja uma “resposta pronta nos parâmetros jurídicos” para justificar uma atitude tão sem sentido.
Mas, como tenho certeza de que tal fato, supostamente medíocre, não poderia ter origem em sua tão ingênua e
determinante personalidade preferi não intervir. Afinal “quando um não quer dois não brigam”, não é
verdade?
Também não existem leis que digam que é preciso “pagar” para visitar o filho, mas existem várias que falam
sobre “alienação parental” e que muitos fingem desconhecer.
Mas isso é algo com o qual você nem precisa se preocupar. Preocupe-se apenas em certificar-se de que eu te amo
muito.
Sendo assim, fica mais uma vez o recado: Estou e sempre estarei a sua espera e o motivo é muito simples: Eu te
amo como sempre amei. Nada mudou nos meus sentimentos (apenas no caminhar) e espero que nem tampouco
nos seus. Absolutamente nada!
Precisamos saber que a vida (quando não depende só de nós mesmos) fica um pouco difícil, há atrapalhações,
pedras no caminho, mas nunca, jamais é impossível de ser vivida.
Um grande beijo no seu coração.
Papai

