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1. Literatura. I. Título.

SOBRE O AUTOR
Leonel Paulino da Assunção nascido em
Diamantina, filho de família pobre, seu pai era
garimpeiro, sua mãe lavadeira. Viveu em sua terra
natal até completar dezoitos anos. Depois, ao sentir
necessidade de estudar e aprender uma profissão,
para ajudar a família, transferiu-se para o Rio de
Janeiro. Em Diamantina, estudou no Grupo Escolar
Matta Machado, fez o curso Primário e o Ginasial.
Lembra-se com muito carinho da professora do
curso primário, Dona Maria do Carmo, ela um dia
lhe aconselhou a continuar os estudos, pois o
achava inteligente, devido às suas boas notas, e
bom comportamento na sala de aula.
No Rio de Janeiro, conseguiu o primeiro
emprego de carteira assinada, trabalhando como
entregador de remédios, depois passou a office-boy,
e auxiliar de escritório. Graduou-se em
contabilidade, e seguiu carreira de contador até se
aposentar. Apaixonado pela leitura, jamais
descartou o sonho e o desejo de um dia poder
escrever seu próprio livro, acreditando sempre na
idéia de que os acontecimentos na vida das pessoas
podem ser transformados em livros.

PREFÁCIO
Quando estou só, sentado na varanda de
minha casa, olhando para os jovens que conversam
na calçada da rua, vêm à minha cabeça
pensamentos que me fazem lembrar da minha
juventude. Sinto saudades dos momentos
marcantes, vividos numa época de alegria, de paz e
sem violência, momentos que nos faziam pensar
que a vida para os jovens era eternamente
composta de prazeres, alegria e felicidade. Não se
falava em morte, nem havia brigas, futebol se
discutia numa roda de amigos, entre um copo e
outro de cerveja. Terminada a discussão, o
perdedor da aposta era quem pagava a conta. Para
nós, jovens, as pessoas só morriam quando a
velhice chegava, ou quando não se queria mais
viver.
No decorrer de nossas vidas passamos por
momentos inesquecíveis. Sejam eles bons ou ruins,
ficam gravados na memória. Momentos que se
forem selecionados, interpretados em forma de
textos agrupados em folhas de papel, poderão ser
transformados em uma obra literária interessante
de se ler. Por isso que sempre digo que a vida de
cada pessoa é um verdadeiro livro. Um livro que
fala sobre os acontecimentos que fazem parte da
vida, que relata coisas do nosso passado. E aquele
que desconhece a importância de se lembrar dos
fatos de sua própria história vive sem guardar na
memória a razão e o porquê de sua própria
existência.

Todos nós neste mundo temos uma história
para contar, todos nós já passamos por momentos
marcantes que deixam saudades, ou que causam
tristeza se forem lembrados. Por pensar assim é
que escrevo este pequeno livro, para narrar sobre
alguns acontecimentos que marcaram a minha vida
no tempo em que eu ainda era garoto, e recontar
algumas histórias que meu pai gostava de contar.
Em noites de lua cheia, meu pai reunia as
crianças à sua volta para contar histórias. Algumas
delas eram tão engraçadas que, até hoje quando eu
conto, as pessoas acham graça, principalmente as
crianças. Por isso, decidi incluí-las neste livro. As
memórias são fatos verdadeiros, porém salpicados
de fantasias para torná-los um pouco mais de bemhumorados.

DEDICATÓRIA
Dedico este livro aos meus pais, José Paulino,
que levou a vida sonhando encontrar a riqueza no
garimpo, sonho que nunca se tornou realidade, e
Maria Luiza, mulher guerreira, lavava roupas para
ajudar meu velho a sustentar a família. Eles não
puderam me educar em boas escolas, nem me dar
tudo o que uma criança precisa, mas me amaram e
me deram educação familiar, que é a base para a
formação de um filho. Ensinaram-me, desde
criança, a ser um garoto humilde e educado,
respeitar os mais velhos e trabalhar para ter as
coisas; o caminho a ser seguido para vencer
obstáculos na vida. Ensinaram-me a acreditar
sempre na existência da força chamada Deus.
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