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Dedico este livro a minha família, que muito me apoiou
ao longo de minha jornada, e que foram motivo de
inspiração a vários trechos deste livro, e aos amigos e
parentes que sempre deram força para que essa história
fosse publicada.
Garanhuns, janeiro de 2018.
O autor.
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Existe sempre um quadro em nossas vidas

O entardecer caía sobre a Avenida Boa Viagem, litoral
do Recife, capital pernambucana. No elevador
panorâmico de um hotel cinco-estrelas, dois elegantes
cavalheiros seguiam em direção à cobertura naquele
meio de transporte que lhes proporcionava apenas dois
caminhos a seguir: subir ou descer. Porém, naquela
viagem em direção ao topo, havia algo deslumbrante: a
paisagem, que, vista dali, era encantadora  a bem da
verdade, apaixonante . Enormes coqueiros tremulando
ao vento, em toda a extensão da avenida; as ondas
embranquecidas daquele mar azul, que por vezes
deixavam transparecer os arrecifes ao longe, no quebramar; o entardecer, que dava um colorido todo especial
àquele maravilhoso quadro; as luminárias já acesas
realçando as fachadas luxuosas dos edifícios da beiramar... E quanto mais aquele veículo panorâmico subia,
mais os cavalheiros podiam observar a linha do
horizonte e, ao longe, os reflexos dos raios solares já
abrandados pelo entardecer e por sombras surgidas do
início da escuridão da noite no mar, sendo substituído
pelo clarão de uma imensa lua nova que fazia
descortinar-se o maravilhoso encontro entre o soberano
e o poderoso, o céu e o mar, a grandiosidade da obra
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do criador em uma artística tela natural e em
movimento.
Numa Quarta-feira de Agosto de 1993.

 Negócio fechado!  Dois cavalheiros apertam as
mãos concretizando mais um negócio.
 Nas demais cláusulas seguimos o contrato
anterior: nada de publicidade, entrevistas ou
lançamentos. Continuo apenas com os comentários
na revista mensal da editora.
 Não tem problema! Você pode continuar confiando
em nós e contando com a nossa discrição: nossa parceria
já é longa.  Eles entreolham-se, sorriem cordialmente
e, após esse final, o escritor Otto Morgano retira-se
rapidamente da suíte de cobertura do hotel, deixando
naquele luxuoso ambiente, além da brisa maravilhosa da
praia, que adentrava por uma varanda ricamente
decorada com vegetação natural, o seu advogado e
consultor financeiro acertando os últimos detalhes desse
novo contrato milionário com sua editora.
Otto Morgano, cognome utilizado por um

[9]

O que você precisa saber que sua mente já sabe? por Raimundo Dias de Brito Jr

escritor que está lançando seu mais novo livro,
prévia de mais um best-seller, é um personagem
desconhecido para o seu grande público. Apesar
de ter dois de seus livros adaptados para o cinema
e fazer mensalmente um comentário na revista
mais lida da atualidade, ninguém o conhece
pessoalmente. Diferentemente de outros
escritores que utilizam pseudônimo, Otto
Morgano não é conhecido pessoalmente nem por
outros escritores, que lançam suas críticas,
benéficas ou maléficas, ao seu trabalho. Apenas o
seu editor conhece-o pessoalmente, apesar de não
saber o verdadeiro motivo para tanto mistério,
mas apenas ter aceitado como cláusula principal
do primeiro contrato assinado com aquele
desconhecido escritor o uso de um cognome e a
proibição de divulgação de qualquer ligação entre
ele e o seu cognome.
 Parabéns! O senhor acaba de fechar o
maior negócio já realizado em sua editora  disse
o advogado estendendo a mão e com um
maravilhoso sorriso brilhante.
 Espero que sim!  responde o editor,
também sorridente e com um ar de realização; e
complementa:  E que desta vez ele quebre mais
alguns recordes, como no último lançamento, e 
quem sabe? - poderemos descobrir que mistérios
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