
Título: Orgulho dessa saudade

O sol se põe meio tímido atrás dos montes, e como agora é inverno, a neblina
toma conta do ambiente, sem dó nem piedade. Os dias são mais tristes, o si lêncio
é mais presente. E com esse si lêncio, vem saudade. Saudade dos lugares, das
pessoas que já se foram, das que prometeram voltar e das que nos esperam para
um dia nos encontrar em outro lugar, um lugar mais distante. Um lugar que nem
nós conhecemos, e ao prometerem, nem elas. 
Essa saudade, essas pessoas, nos trazem lembranças de um tempo que não volta
e incertezas do que está por vir. Quem sabe venham esperanças, motivações para
um mundo melhor. Novidades tecnológicas que facil item nossas vidas. Novas
pessoas, pra deixar novos momentos, lembranças e em seguida, novas saudades.
Que elas tragam o bem, e que desfaçam todo o mal. Para quem parte mundo a
fora, não fique triste pela partida, mas feliz pela esperança de poder voltar e
desfrutar do que o meu lugar tem de bom, tem de bonito.
É aconchegante, é sincero, mágico e encantador. E encanto é o que não vai lhe
faltar por aqui. De um divertido Parque Aquático de Águas Termais, referência
regional para o lazer, à maior Igreja em madeira da América Latina. Da tradição
germânica presente no dia a dia de cada cidadão, que é encontrada em todo e
qualquer canto da cidade, à união, higiene em geral e exemplar organização,
tanto em questão de cidade quanto referente aos eventos realizados com base na
cultura daqui. Do canto do pássaro ao som produzido pela enxada que briga com a
terra. Do mugido da vaca esperando para ser ordenhada ao calo que se exibe na
mão de quem trabalha duro para garantir o sustento de sua família, onde não há
hora, tempo ou temperatura que o impeça de realizar tal feito. Mas o que mais
encanta, nem tanto são esses detalhes não, meu caro leitor, mas sim, a
simplicidade de quem vive aqui, o orgulho que este ostenta pela sua profissão,
pela sua família, origens e cultura. Não é cidade grande, nem é cheia de riquezas
materiais. Pequeno de tamanho, mas não de importância, e principalmente, nunca
de coração. E este coração sempre lhe trará saudade daqui, desse alemão
teimoso, simpático e muito hospitaleiro. 
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