
O Amor

Quem ama colore o vento, perfuma o sol, tempera as horas. O amor forja as pessoas sem as  deixar

cretinas.  O amante  não cogita,  logo inexiste.  Ilógico,  não é convidado para a  roda dos exatos.

Quem ama espera. Todo amante é ingênuo, sempre a cometer  atos falhos. Imprecavido, deixa-se

apanhar em repetidos flagrantes. O amor não se protege, embora resista, mesmo sob tortura. 

Quem ama obedece, cumpre, aceita. O amante corre, chega por último, mas se sente o vencedor.

Vassalo, aceita sem perguntar e obedece a ordem que nunca lhe foi dada. Imprudente, abre mão

das preferências, cede lugar, divide jugo, lava pés.

Quem ama perde o medo. Os amantes desdenham do tempo. O ócio não lhes é pecado. Consideram

ganhos, uma tarde perdida na beira da praia, uma semana enterrada entre os pobres, um mês gasto

na clínica odontológica. 

Quem ama transgride.  O amante é  um eterno  contraditório.  Pela  amada,  desdiz  o  que aifrmou

categoricamente. Rasga leis (até as divinas) para evitar um apedrejamento. Misericordioso, assume-

se como tolo. Abraça a prostituta indigna, perdoa o ladrão contumaz, aposta no covarde, e janta com

o seu traidor. 

Quem  ama  sofre.  Amor  e  paixão  nascem  de  um mesmo  ninho.  Não  existe  amante  tranquilo.

Vulnerável,  arrisca-se  a  sofrer  abandonos.  Impotente,  recusa-se  a  manipular.  Amarga  rejeições,

sonha com retornos pródigos e não se conforma com a ingratidão.

Quem ama conversa com as estrelas, diz que as paredes ouvem e questiona os espelhos. Ridículo,

insiste  em escrever  cartas que nunca podem ser publicadas.  O amante enxerga beleza em véus

encardidos,  folhas  secas,  águas  paradas,  prados  amarelecidos,  dias  chuvosos.

Quem ama vê Deus em um pobre. O amante se sente bem entre idosos e viúvas. Seus anjos não

voam e não ostentam força, apenas compaixão. Sensível, agoniza com a dor alheia. Honesto, não

simula onipotência. Humilde, não propandeia seus avanços pessoais. 

Quem ama conhece a Deus e é nascido de Deus. 

Soli Deo Gloria. 
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