NATAL EM FAMILIA
Tema 51 

Um comercial de Natal da Alemanha, de uma empresa chamada EDEKA, mostra um homem bastante idoso, aparentando mais de 80 anos, caminhando com alguma dificuldade, chega em casa com as compras de supermercado, e quando está abrindo a porta, ouve a secretária eletrônica gravando uma mensagem, que ele não consegue chegar em tempo para pegar o telefone:
-  Olá papai? como está?
Ao fundo uma vozinha infantil, provavelmente a sua netinha diz entusiasmada: 
- alô, Vovozinho!
-  Papai, estou ligando para te dizer que não vamos conseguir ir  à sua casa no Natal este ano, de novo,... Desculpe! O ano que vem vamos tentar, com certeza vai dar. Feliz Natal, Papai, Até mais! E aquela vozinha infantil diz: - Feliz natal, vovozinho, amo você!
E o velhinho, de cabelos brancos, na mesa de jantar com um único prato, faz no dia de Natal a sua refeição sozinho!
No ano seguinte .... a mesma coisa acontece....
No outro ano, a cena se repete...

Eram três filhos, e nenhum deles, pode vir passar o Natal com o papai viúvo e solitário, que daria tudo para ter seus filhos e netos junto a ele, enfim a família reunida.
Na ante-véspera do Natal do ano seguinte,  o filho executivo correndo entre um compromisso e outro recebe uma mensagem em seu celular, COMUNICADO DE FALECIMENTO... toma um baque, e fica paralisado...
Quase no mesmo instante o filho médico, olha o celular e fica estarrecido, COMUNICADO DE FALECIMENTO, chocado, para tudo!... e começa a pensar, com o olhar perdido... Quanto tempo faz que não visito o meu pai...
Em outra cidade, distante dali, a única filha abre uma carta que estava na caixa de correio e recebe a triste notícia do falecimento do pai, cujo velório está marcado para o dia seguinte, véspera de Natal, na espaçosa casa do papai.
O filho executivo desmarca todos os compromissos, arruma uma mala e pega um taxi para o aeroporto. O filho médico amargurado, encostado na parede para não cair, entra em profunda meditação, ficando parado por longos minutos...
A filha entre lágrimas, se prepara, arruma os filhinhos pequenos, seu esposo vai também para ampará-la naquele momento de dor.
Os três irmãos se encontram no portão da casa, e se abraçam chorando e lamentando o ocorrido. Quando entram na casa... observam a árvore de natal montada, a mesa posta, pratos colocados, copos, taças e talheres, velas acesas nos castiçais... Todos ficam surpresos, para que aquilo? O que está acontecendo?!
Começam a olhar tudo, como que a procurar... quando lá da cozinha surge o pai velhinho, surpreendendo a todos! Não havia velório, ele estava ali mesmo, Vivo! Ante a estupefação dos filhos e genro reunidos, ele diz:
-  De que outro jeito eu conseguiria reunir vocês todos? Hein?!
A filha com os olhos vermelhos de chorar, dá um sorriso largo diz:
- Papai !!!!
E a netinha corre e se joga nos seus braços!
- Vovozinho!!! que saudades!
Todos sorriram e festejaram a vida! Prepararam a ceia, cada um fez um prato, e celebraram a alegria de estarem todos reunidos, como há muitos anos não ocorria.

Valorize sua família! Feliz Natal...

Vídeo Disponível em: https://m.youtube.com/watch?v=arGbNyZIEbY 

