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 Acaso 

Esbarro no olhar do amor da minha vida, por um acaso. Acaso tão gostoso que faz com 

que todos os acasos infelizes, os ônibus perdidos, o alarme que por um acaso resolveu não 

tocar e me fez vestir a primeira roupa que vi. 

Um acaso pequeno, tão pequeno quanto o espaço de tempo que eu te vi e te amei. 

Pena que não fui rápida e nem tive coragem o bastante pra dizer a ele o quanto eu o 

esperei, aflitamente, desesperadamente. 

O sensor do elevador não nos permitiu viver o amor que floresceu no peito no momento 

em que o vi. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Inspiro quando expiro 

 

Por onde anda minha inspiração? 

Ela que me provoca uma necessidade súbita, de derramar meus sentimentos em palavras, 

vomitar as emoções que estavam ali engasgadas e eu distraída, nem as percebi. 

Se um dia esbarrar com ela por ai, peça que retorne para meu peito, pois meu eu sem ela 

não é mais o mesmo. 

_________________________________________________________________________________________________ 

Azul 

Calmo como o mar sem brisa, imenso e profundo como o mediterrâneo, seguro como um 

bote com cem salva-vidas. 

Meu (a)mar é sereno como o azul do oceano. 

Um mergulho de cabeça, é o único jeito que eu sei mostrar, o quanto eu te amo. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Pra você 

Todo lugar que eu to, é inevitável correr os olhos por todos os lados, e sonhar mesmo que 

seja por pouco tempo, que meu olhar vai encontrar o teu e assim por um acaso, em um 

domingo à tarde em um busão lotado. 

Que mesmo que por um segundo, eu finalmente vá conseguir matar a vontade que eu 

tenho de ter você. 

_________________________________________________________________________________________________ 

Ela era tagarela 

Se me contassem a um tempo atrás o que eu ando fazendo, eu daria risada. 

Nunca que no meu finito de histórias vividas, eu me imaginaria procurando as palavras 

mais doces e delicadas para falar do que você me causa; Ainda mais hilário, não achar. 

Saber todos os detalhes da tua fala, mas mesmo assim não conseguir externizar os arrepios 

que você me causa, em palavras. 

Encontro-me onde jamais imaginei: calada. 


