APRISIONAR O AMOR……

Capítulo 1

Ela trazia um vestido azul…
Misturava uma certa elegância e sensualidade.
Não sei se já escolheu alguém….
És capaz de ter razão….
Tens a certeza?
Tudo é possível…
Comporta-se de forma diferente….
A tensão disparou…
Não sabia o que pensar.
Faz parte da explicação. Vou tentar convencer.
É muito interessante.
Andava à procura de qualquer coisa….
Estava certo.
Sondou as estrelas.
Não é assim tão difícil…
Estou comovido.
Reparar o que fiz de errado.
Duas pessoas a falar.
Não há outra coisa mais importante do que ganhar?
Acho que preciso de ficar sozinho…
Anda cá…
O amor magoa.
Estava ao lado dela.
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Não faz sentido.
Ela aproximou-se.
Está a ficar interessante.
Conhecer alguém.
Preciso que estejas comigo.
Podes fazer de guia?
Ter voltado a surgir…….
Vai ter de me dar a mão.
Curiosidade….
Aperta-me a mão……..
Esmaga-a….de encontro à tua.
E parece que tu também…
Não a deixe afectá-la…
E vice-versa.
Pensava que tínhamos uma boa relação.
Precisava de alguém para lhe dar a mão.
Depois…acorda-me!
Disse que me amava para sempre.
Faria qualquer coisa por mim.
Não acabei.
Ela comunicava com alguém.
Dá-lhe um apoio positivo.
É muito simpática.
Tenho de fazer uma chamada…
Tenho a lgo para ti.
2

António Ramalho

APRISIONAR O AMOR……

Fui longe demais
Acredito em ti…não acredito em ti….
Tem algo a seu favor…
Preciso de uma…
Não percebo essas palavras…
É óbvio que não queres falar disso.
Deixa-me uma mensagem.
Onde vais?
Parece que temos a resposta…
Não a larga.
É bom estarmos juntos.
Qual é natureza do interesse?
É um amor diferente…
De certeza que descobriu…
Não faz sentido…
Para a proteger…
Parece que a conheço desde sempre…
O amor é a resposta…
Talvez se interessasse por mim.
Já não posso viver sem ti.
Os seus olhos…
Estaria a olhar para ti.
Voltar a ver…sem reconhecer.
Vou a caminho..
Senti-me próximo de ti…
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Como se estivesse dentro de ti…
Se me libertas é óbvio que conversamos sobre isso.
Teve essa oportunidade.
Isso parece divertido.
Vamos então falar dos factos.
Falamos logo.
Adoro-te mais do que tudo.
Liga-me se precisares.
Fico contente por teres ficado.
Encontramo-nos no nosso sítio?
O que se passa?
Escolhi-te a ti….
Não te dei apoio…
Queres jantar comigo?
Já nos conhecemos…
O que está a fazer agora?
Deve estar a ficar vermelho…
Fico tão contente de te ver…
É tão veloz como o vento…
Parece que vai ter companhia…
Ligou-se a alguém interessante…
Alguns minutos depois…
Tens um segundo?
Trocámos algumas palavras…
O que estás a fazer aqui?
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O que se passa?
Encontrar a correspondência…
Onde é que ela está?
Não faço ideia…
Que está a fazer?
Não me deixes…
Ela já volta…
Escolheu um belo sítio…
A dor é muito grande…
Esta dor trespassa-me…
Faça com que seja…
Feche os olhos. Eu já sou.
Em breve. Tenho de ir.
Repara como estão próximos.
Agora percebo a minha presença.
Fico feliz por teres vindo.
Agora não.
Um tiro fatal no coração.
A culpa não é tua.
Achei mesmo que íamos conseguir.
Não percebi.
Fecha a porta.
Pode ser uma força para o bem..
Encontrei-a.
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