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Confesso que li seu livro logo no
dia seguinte que o recebi, aí em Feira
de Santana. Foi uma surpresa, porque
você, mesmo sendo uma iniciante,
soube criar uma história interessante
e capaz de prender a atenção do lei-
tor.

Uma história plena de emoção,
diga-se de passagem. Acredito que a
principal função da Literatura é tor-
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nar melhores a nós mesmos e aos ou-
tros. Depois disso é que vem a fun-
ção do prazer da leitura.

Você escreve para salvar o seu per-
sonagem, Tonho, e acredito que ele
não é apenas uma pessoa, ele é, ao
mesmo tempo, todos os seres huma-
nos – todos nós que precisamos ven-
cer nossas dúvidas, nossos medos e
afirmar nossos valores – e é também a
autora, porque o texto artístico é sem-
pre um espelho da alma de quem es-
creve e de quem lê.

Fiquei tenso durante a leitura, pois
não sabia como Tonho resolveria seus
conflitos. E a mão da narradora do
romance interveio para que Tonho
soubesse resolver da melhor maneira
possível as dificuldades encontradas.
Por fim, ficou pendente a relação dele
com o pai e terminou preponderan-
do o bom senso. Tonho se compade-
ceu do sofrimento do outro e deixou
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uma aceno para o final feliz que to-
dos nós desejamos numa ficção mui-
to especial chamada vida.

Gostei do livro, a partir da capa,
com o homem e seu cavalo. E gostei
principalmente do fato de você, ex-
estudante de Letras, ter usado o que
aprendeu para transformar essa
aprendizagem em escrita útil a si mes-
ma e aos outros.

E além disso tudo, veja que cuida-
do especial, seu livro ainda tem um e-
mail só dele. E é para esse e-mail,
constante na orelha, que envio minha
mensagem de agradecimento pela
oferta do exemplar autografado.

Pelo trabalho honesto demonstra-
do no livro de estreia, tenho certeza
– você caminha com determinação
para ser uma vitoriosa.
Parabéns,

Cid Se ixas


