
MÁXIMUS 

Máximus, o que posso dizer sobre ele!  

Primeiro, que é um grande amigo meu, parceiro de longa data. Gostei muito de 
conhecê-lo, aprendi muito com ele nestes anos, olha que são mais de três décadas de 
amizade. 

Max é muito inquieto, sempre apresado, quer fazer tudo ao mesmo tempo, como se o 
dia de hoje fosse o ultimo de sua vida. Não gosta de ficar parado, quer estar sempre em 
movimento, fazendo ou aprontado alguma, para ele a vida sem traquinagens ou 
aventuras não faz sentido, é beber água para se embebedar.  

Um detalhe marcante de sua personalidade e seu gênero forte, mas procura sempre ficar 
na dele, melhor não explodir quando esta com raiva, diz ele que é melhor assim.  

Sempre cultuou a liberdade, para ele a liberdade é a razão de nossa existência, lógico 
que aliado a outros sentimentos de vital importância na vida de em ser humano, como: 
amor, caráter, solidariedade, atitude, respeito e educação. Mas a liberdade é tudo, é o 
refugio quando se quer fugir, e a prisão quando se quer a solidão. É a liberdade que 
traça o rumo pra onde se deve ir. Tendo como única certeza, um infinito de 
possibilidades que se mostram a cada instante, e que devem ser aproveitadas ao estilo 
Máximus.   

Seus sonhos e desejos e do tamanho de sua imaginação, sua grande amiga, e ela já o fez 
sonhar em ser muita coisa, ser soldado, piloto de avião, jogador de futebol e basquete, 
policial, promotor, político, professor, alpinista, velejador, ator, empresário, escritor, 
mas o que ele gosta mesmo é der ser o que lhe der na teia, o que lhe der prazer no 
momento. Para ele os sonhos devem ser reais, acontecerem a partir do momento que se 
projetam em sua mente. 

Max é um ser humano como outro qualquer, que brinca, que ama, que se diverte, que se 
mete em confusões e aventuras, que gosta de estar perto de seus amigos, e 
principalmente de contar histórias. 
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