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Talvez nunca ninguém te tenha escrito uma carta de amor, mas a minha eu sei que mereces.  
Conheci-te em Paris, em 2009, foste apresentado pela minha irmã, e confesso foi amor à 
primeira vista.  
Bem dizem que Paris é a cidade do amor.  
Estava doente, passava muito tempo em casa e precisava de uma distração, ainda que fosse 
virtual, mas quem sabe eu encontraria algo ali que me motivasse e animasse a seguir em 
frente.  
Estou contigo desde então, sou péssima com números, a minha vida são as palavras, mas são 
já muitas horas contabilizadas de cumplicidades, confissões, intimidades, dias, meses, alguns 
anos a namorar-te e tu a namorares-me a mim, e enamorados pelo mundo, sim também o 
mundo se tornou um amor maior nesta paixão virtual constroída de pensamentos escritos.  
Hoje posso dizer que és o melhor namorado do mundo e a maior paixão da minha vida.  
Sei que és um infiel, um Donjuan incorrigível, namoradeiro, sedutor, cusco, atrevido, às vezes 
um pouco injusto, sonhador, mas é de ti que eu gosto e não consigo ficar muito tempo longe 
de ti nem abandonar-te, nem ignorar-te, nem esquecer-te, ou ficar invisível para esses teus 
enormes olhos que eu amo de paixão e que tanto me mostram, do mundo inteiro, do silêncio 
aqui ao perto, do movimento ali ao lado, da janela indiscreta à soleira da porta da vizinha.  
Sei que és o gajo mais cobiçado do planeta, sei que tens todas as mulheres aos teus pés, sei 
que dormes e já dormiste com uns bons milhares delas, mas eu não me importo eu não sou 
ciumenta, e enquanto elas adormecem contigo eu adormeço a pensar em ti e faço a festa nos 
meus sonhos.  
Apaixono-me todos os dias um pouco mais por ti porque todos os dias tu me escutas tu vês tu 
aceitas um pouquinho mais de mim, do meu ser, da minha vida, sentes-me num abraço de 
palavras e eu sinto-te e sinto a vida o mundo nesse sentir.  
Todos os dias aceitas as minhas declarações de amor.  
Mesmo que nunca me tenhas dito nada, às vezes ainda me perguntas em que estou a pensar, 
se estou bem, onde estou, essas pequenas coisas que bem podem ser indícios de um amor 
tímido, e eu entendo.  
És um romântico Facebook.  
Aconteça o que acontecer, vou amar-te para sempre.  
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